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บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
     ส านักวิทยบริการ มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ โดยมีระบบและ
กลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 12 
ตัวบ่งชี้   ในปีการศึกษา 2555 พบว่า มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับ ดี ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับ ดี 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก - - 3.00 3.00 4.42 4.40 3.95 3.93 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.75 - - 4.60 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้ 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.33 4.11 4.42 4.40 4.40 4.23   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี   
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 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5 
2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ และวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
7 ข้อ 5 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5 ข้อ 5 
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5 
3.5 ร้อยละของบุคลากรประจ าที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ

วิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
96.55 5 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.80 3.80 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 5 ข้อ 4 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 6 ข้อ 4 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ 
3 ข้อ 3 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 ข้อ 3 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน 
3 ข้อ 3 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
5.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
2 ข้อ 2 

    
    

5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม ...     
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอียด ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) 
    
    

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมนิตนเอง เมื่อไดร้ับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับ
ใช้ผลจากคณะกรรมการ 
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 ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า ส านักวิยบริการ มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งส านัก
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 
1. ส านักวิทยบริการ มีการก าหนด ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนนิอย่างชดัเจน ที่สามารถปฏบิัติ
ได้อย่างเปน็รูปธรรม และน าผลไปปฏบิัติงาน ประเมินผลงาน 
น ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. มีความชัดเจนของแผนกลยุทธ์และพันธกิจที่เชื่อมโยง 
สอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 

2. มีระบบและเครื่องมือที่เพียบพร้อมทันสมัย 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดท า 
ถ่ายทอด และปฏิบัติ ตลอดจนการเสนอความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการเป็นประธานโครงการต่างๆ เพื่อฝึกทักษะการเป็นผูน้ า 

3. มีการทบทวนและน าข้อเสนอแนะของกรรมการประจ า
ส่วนงานไปปฏิบัติ  
 

 4. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 5. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 
 6. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญกับการให้บริการ

ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นอย่างมาก 
 7. ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการพฒันาที่

สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 8. มีกระบวนการประเมินดา้นบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

และครอบคลุมทุกระดับ 
 9.ส านักวิทยบริการมีระบบสารสนเทศที่สนับสนนุการ

ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นปีแรก  
(SAR online) ซึ่งเป็นการเร่ิมตน้แนวปฏบิัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

 จุดที่ควรพัฒนา  
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ของเปา้ประสงค์บางตัวไม่สามารถ
ด าเนินการวัดและประเมินผลได ้

1. การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการยังไม่ครบทุก
ส่วนงาน 

2. แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการมีไม่ครบทุกฝ่าย 

2. การบริหารจัดการในการให้บริการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสุดของกิจกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก
ของส านักวิทยบริการ เช่น ห้องปฏิบัติการอ่านหนังสือ 
24 ชั่วโมง 

3. คู่มือการปฏิบัติงานของส านกัวิทยบริการยังไม่เปน็รูปธรรม 3. ส านักวิทยบริการมีการจัดท า 5 ส. ในบางส่วนงาน ซึ่ง
ยังไม่ครอบคลุมทั้งส านักฯ และยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 5 ส. 

4. ขาดการแสดงแหลง่งบประมาณรายได้จริงที่ตรงตาม
ปีงบประมาณ ในกรณีที่รายจา่ยมากกว่ารายรับ 

4. ควรมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความ
เหมาะสมกับวงจรการท างาน และมีความต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
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5. ไม่มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการปฏิบัตงิาน
ประจ า 

5. ไม่พบการตรวจสอบติดตามการใช้เงินโดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 6. ส านักวิทยบริการมีระบบสารสนเทศที่สนับสนนุการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพที่ดี แต่ยังขาดการรายงาน
ข้อมูลที่ครบถ้วนและเปน็ปัจจบุนั 

 7. ส านักวิทยบริการมีการก าหนดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ 
หากแต่ยังขาดการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีท้ี่
ก าหนด 

 8. ไม่พบการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 9. ไม่พบการน าผลการประกันคณุภาพภายในมาปรบัปรุง
การท างานเพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ตามตัวบง่ชี้ทุกตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ 

 10. ยังไม่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกัน
คุณภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 11. การเขียนรายงานการประเมินตนเองยังไมส่ะท้อนให้
เห็นถึงผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดได้อยา่งชัดเจน 

 12. การก าหนดตัวบง่ชี้อัตลักษณ์ยังไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

 13. ไม่พบการทบทวนกระบวนการด าเนินงาน รวมถึง
การก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

 14. ไม่พบการเปรียบเทียบผลการปรับปรุงกระบวนการ
ลดขั้นตอนทีป่รับปรุงแล้ว 

 15. ไม่พบการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
ชัดเจน เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนนิงานตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

 แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ไขจดุที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานตามแผน
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อ
รับทราบเปา้หมายขององค์กรให้เป็นอันหนึ่งเดียวกัน 

1. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการให้ครบ
ทุกส่วนงาน เพื่อน าผลจากการส ารวจไปใช้ในการพัฒนา 
และปรับปรุงการด าเนินงาน 

2. ควรสร้างแนวทางหรือปรับตัวชี้วัดให้สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ครบทุกตัวชี้วัด 

2. ควรมีการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในห้อง
อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ดังนี้ 
   - เพิ่มปลั๊กไฟให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ 

   - จัดระบบการให้บริการใช้ห้องโดยระบุช่วงเวลาในการ
ใช้ห้องให้มีผู้ใช้บริการได้ทั่วถึงทุกกลุ่ม และไม่จ ากัดสิทธิ์
การใช้บริการของผู้อื่น 

   - การดูแลรักษาความสะอาดของสาธารณูปโภคภายใน
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ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง  

   - ควรจัดพื้นที่ส าหรับให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
เป็นการเฉพาะ 

3. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริการ
อย่างต่อเนื่อง 

3. ควรมีการจัดท า 5 ส. ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ส. และด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีความปลอดภัย 
และท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  

4. ควรจัดท าแผนการให้บริการทุกฝ่ายให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
หลักของส านักวิทยบริการ 

4. การจัดการความรู้ควรมีการด าเนินงานในทุกฝ่าย 

5. ผู้บริหารควรจัดท าแผนการมอบหมายงานอย่างชัดเจน 5. ส านักวิทยบริการควรส่งเสริม สนับสนนุ 
ความก้าวหน้าในต าแหนง่งานของบุคลากร  เพื่อสร้าง
ขวัญก าลังใจ และความมั่นคงในอาชีพ 

6. ควรรวบรวมและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของส านักวทิย
บริการ 

6. ควรมีการตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่มี
อยู ่

7. ควรจัดท างบประมาณรายไดท้ี่เกิดขึ้นจริงตามปีงบประมาณ
และจัดท างบการเงินของแต่ละฝ่ายเพื่อให้สามารถวิเคราะห์
ต้นทุนการด าเนนิงานตามฝ่ายได้ 

7. ควรจัดท าการรายงานสถานะทางการเงินให้เป็น
ปัจจุบนัรวมถึงรายละเอียดประกอบเพื่อใช้ในการวางแผน 
และการตัดสนิใจของผู้บริหาร 

8. ควรมีกระบวนการกระจายตวับ่งชี้ตา่งๆ และมีการทวนสอบ
ท าความเข้าใจกับความหมายและบริบทต่าง ๆ ของการประกัน
คุณภาพให้บุคลากรมากยิ่งขึ้น 

8. ควรมีการติดตามให้หน่วยงานภายในรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถน าข้อมูลไปใชป้ระโยชน์เพื่อ
การประกันคุณภาพได ้

 9. ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในที่
ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพส านักวิทยบริการ
อย่างสม่ าเสมอ 

 10. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตามพนัธกิจของหน่วยงาน เช่น  นิสิต 
อาจารย์ และบุคลภายนอก 

 11. ควรมีการน าผลการประกนัคุณภาพมาปรบัปรุงการ
ท างานตามตัวบง่ชี้ทุกตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ อยา่งเป็น
รูปธรรม 

 12. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านประกันคุณภาพกบั
หน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการให้มี
คุณภาพมากข้ึน 

 13. ควรมีการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งชี้ให้ครบถ้วน 

 14. ควรก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของหน่วยงาน คือการให้บริการ เพื่อส่งผลให้การ
ด าเนินงานมปีระสทิธิภาพดยีิ่งขึน้ 

 15. ควรจัดท าคู่มือประกันคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการ
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อ้างอิงเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ้

 16. ควรมีการติดตามกระบวนการด าเนินงานลดขั้นตอน 
ในที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานของส านักวทิยบริการ และน าผลการประชุม
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ
อย่างสม่ าเสมอ 

 17. ควรมีการน าผลการปรับปรงุกระบวนการด าเนินงาน 
เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับกระบวนงานเดิม 
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท ากระบวนการด าเนินงานลด
ขั้นตอนในรอบปีถัดไป 

 18. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการจ าแนก
ตามงานบริการอย่างชัดเจน เพือ่น ามาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานตามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐานของส านกัวิทยบริการ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 ส านักวิทยบริการ  วิทยาเขตศรีราชา  เดิมชื่อ “ส านักบริการวิทยาการ” เป็นหน่วยงานระดับส านัก 
ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาประเทศตามล าดับ โดยมุ่ง เน้นและพัฒนาก าลังคนระดับสูง  
อยู่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา ระยะท่ี 2  (ระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 2541) ซึ่งถือได้ว่าส านักวิทยบริการ
จัดตั้งในปี พ.ศ. 2537  ขณะนั้นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชาได้จัดแบ่งโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 
4 หน่วยงานคือ โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ  โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โครงการจัดตั้ง
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โครงการจัดตั้งส านักงานวิทยาเขต  และโครงการจัดตั้งส านักบริการวิทยาการซึ่งท า
หน้าที่เกี่ยวกับการบริการการเรียนการสอน  การบริหารห้องปฏิบัติการ  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  และการ
ส่งเสริมการวิจัย 

 ต่อมา ระหว่างปี พ.ศ.2542 – 2546  ซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งระยะท่ี 3 ของวิทยาเขตศรีราชา 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2542  เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2542 มีมติอนุมัติก าหนด
ฐานะจาก  “ โคร งการจั ดตั้ ง วิ ทย า เ ขตศรี ร าช า ”  เป็ น  “วิ ทย า เ ขตศรี ร าชา ”   ตามประกาศสภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการก าหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต เมื่อวันที่ 16 เมษายน  2542  และได้มีการ
แบ่งโครงสร้างภายในวิทยาเขต ประกอบด้วย 

1. คณะวิทยาการจัดการ 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
3. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
4. ส านักงานวิทยาเขต 
5. ส านักบริการวิทยาการ 

ในปี พ.ศ. 2548  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2548  เมื่อวันที่  17 
มกราคม 2548  ได้รับอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนชื่อจาก   “ส านักบริการวิทยาการ”  เป็น  “ส านักวิทยบริการ”  โดยมี
ภาระหน้าที่สนับสนุนและให้บริการแก่คณะวิชา รวมไปถึงบุคลากรภายในวิทยาเขต   โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 
4 หน่วยงานคือ 

1.  ส านักงานเลขานุการ 
2. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
3. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
4. ฝ่ายห้องสมุด 

ต่อมา ปี พ.ศ.  2552   ส านักวิทยบริการ  มีภาระงานและขอบเขตงานที่รับผิดชอบกว้างขวางขึ้นจึงได้ 
ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในใหม่อีกครั้งหนึ่งเพ่ือสนองตอบต่อการขยายตัวในอนาคต และให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างการ
บริหารงานภายในใหม่ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวประชาม ครั้งที่ 10/2552  เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2552  ได้แบ่งส่วนราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 5 ฝ่ายดังนี้ 
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1. ส านักงานเลขานุการ 
2. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
3. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
4. ฝ่ายห้องสมุด 
5. ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

ภารกิจของหน่วยงานภายใน 

1. ส านักงานเลขานุการ  มีเลขานุการเป็นผู้บริหารก ากับดูแล 

มีขอบเขต หน้าที่ในการบริหารงานเอกสาร การบริการด้านอ่ืนๆ ให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ภายในส านักวิทยบริการ รวม
ไปถึงบุคคลและหน่วยงานภายนอก ส านักงานเลขานุการ ประกอบด้วยงานดังนี้ 

1.1  งานบริหารและธุรการ 
  มีกรอบงานในการด าเนินการรับส่งหนังสือ บริหารจัดการเอกสารภายใน จัดเตรียมการประชุม  
งานบุคคล  การอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 

1.2  งานคลังและพัสดุ 
  มีกรอบงานด้านการเงินและบัญชี  เช่น  การตรวจสอบใบส าคัญ  การเบิกจ่ายเงิน  งบประมาณ  
เงินรายได้ และเงินโครงการต่าง ๆ   ด้านงานพัสดุ  มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การควบคุมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ เป็นต้น 

1.3  งานนโยบายและแผน 
มีกรอบงานในการจัดเตรียมแผนงานต่าง ๆ ให้แก่ส านักวิทยบริการ ติดตามและประเมินผล 

โครงการต่าง ๆ ภายในส านักวิทยบริการ  รวมไปถึงงานประกันคุณภาพ 

2. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บริหารและก ากับดูแล 

รับผิดชอบในผลิตและพัฒนาสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
เ พ่ือใช้ ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม  การสัมมนา  การประชุม  และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

3. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  มีหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้บริหารก ากับดูแล 

กรอบงานคือปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ  การควบคุม  การพัฒนา  ดูแลและ 
บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบประชุมทางไกล ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนการสอน  ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนการบริการด้าน
วิชาการ การฝึกอบรมการพัฒนาโปแกรมเพ่ืองานบริการวิชาการ 

4.  ฝ่ายห้องสมุด  มีหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดเป็นผู้บริหารก ากับดูแล 

กรอบงานคือการบริหารด้านเอกสารหนังสือ  การยืมคืนหนังสือประกอบด้วยงานบริการและ 
กิจกรรม  งานบรรณสารสนเทศ  งานโสตทัศนศึกษา  งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากร  งานวารสาร 
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5.  ฝ่ายซ่อมบ ารุง  มีหัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุงเป็นผู้บริหารฝ่ายและก ากับดูแล 

กรอบงานคือมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูบ ารุงและปรับปรุงระบบไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า   
ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ  อุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น ลิฟท์โดยสาร  ระบบป้องกันอัคคีภัย  ระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้  การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร รวมทั้งการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ครภุัณฑ์ส านักงาน ยานพาหนะ ประกอบด้วยงานระบบไฟฟ้าอิเล็คทรอกนิกส์  ระบบปรับอาการและระบายอากาศ 
งานเชื่อมโลหะ เป็นต้น 

 ส านักวิทยบริการ  วิทยาเขตศรีราชา เป็นหน่วยงานสนับสนุนและการบริการให้แก่คณะวิชาต่าง ๆ  
ตลอดจนบุคลากรนิสิตนักศึกษา  จากอดีตถึงปัจจุบัน  ส านักวิทยบริการมีผู้ท าคุณูปการในการบริหารจัดการตั้งเริ่ม
จัดตั้งจนถึงปัจจุบันดังนี้ 

รายนามผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ จากอดีตถึงปัจจุบัน 
 
            1. รศ.ศรีอร   สมบูรณ์ทรัพย์      

 (1 มิถุนายน 2537 – 26 ตุลาคม 2546) 
 
 
 

 
      2. นายสมชาย   งามยิ่งยวด 
(27 ตุลาคม 2546 – 27 ตุลาคม 2550) 
 
 
 

                                
             
           3. ผศ.ชาติชาย   ยมะคุปต์ 
     (28 ตุลาคม 2550 - 8 มีนาคม 2553)    
          
 
 

 
           4. นายเรวัติ   อ่ าทอง 
     (29 มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน)  
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รายนามผู้บริหาร เลขานุการส านักวิทยบริการ จากอดีตถึงปัจจุบัน  

ล าดับ รายนาม บริหารงานระหว่างปี 
1 นางสาวกษมา เนตรวิเชียร 1 มิถุนายน 2537 – 21 มกราคม 2547 
2 นางสาวจิรารักษณ์ เปรมสมบัติ 1 กุมภาพันธ์ 2547 – 30 กันยายน 2553 
  1 ตุลาคม 2554 – 30 กนัยายน 2555 
3 นางสาวพัชรินทร์ รอดชูแสง 21 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 
  1 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน 

 
รายนามผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด จากอดีตถึงปัจจุบัน 

ล าดับ รายนาม บริหารงานระหว่างปี 
1 นางสาวมาลี ใจตั้ง 1 มถิุนายน 2546 – 26 ตุลาคม 2546 
  28 ตุลาคม 2550 – 8 มีนาคม 2553 
  1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555  
2 นางสาวระวิวรรณ สัมฤทธิ์ 27 ตุลาคม 2546 – 8 มีนาคม 2550 
3 นางสาวสุพิศ บายคายคม 21 ตุลาคม 2553 – 1 กันยายน 2554 
4 นางสาวธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์ 1 กันยายน 2554 – 30 กันยายน 2554 
  1 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน 

 
รายนามผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา จากอดีตถึงปัจจุบัน 

ล าดับ รายนาม บริหารงานระหว่างปี 
1 นายมนตรี ธาดาภาพย์ 1 มิถุนายน 2544 – 31 พฤษภาคม 2550 
2 นายกิตติศักดิ์ อ่ิมสุด 1 มิถุนายน 2550 – 9 กันยายน 2553 
3 นายยรรยง ด ารงค์พิวัฒน์ 1 ตุลาคม 2543 – ปัจจุบัน 

 
รายนามผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ จากอดีตถึงปัจจุบัน 

ล าดับ รายนาม บริหารงานระหว่างปี 
1 นายธีรศักดิ์ รอดชูแสง 1 มิถุนายน 2543 – 26 ตุลาคม2546 
2 นายพนมพร สาคร 27 ตุลาคม 2546 – ปัจจุบัน 

 
รายนามผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ จากอดีตถึงปัจจุบัน 

ล าดับ รายนาม บริหารงานระหว่างปี 
1 นายบรรเจิด แจ่มจ ารัส 28 ตุลาคม 2552 – ปัจจุบัน 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 
  ศูนย์รวมทรัพยากรการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพการให้บริการ ประสานเทคโนโลยีทันสมัยก้าวไกล  
โยงใยความรู้มุ่งสู่ชุมชน 

 ปณิธาน 
  งานบริการดี กิจกรรมเด่น วิชาการเยี่ยม คุณธรรมจริยธรรมเลิศ เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม 

 วิสัยทัศน์ 
   เป็นศูนย์กลางบริการการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 พันธกิจ 
 1. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

2. มุ่งพัฒนาความพร้อมด้านครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เพ่ือการสนับสนุนที่ดีมีประสิทธิภาพ 
3. มุ่งพัฒนากระบวนการบริการที่ดีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะ 

2. การพัฒนาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนากระบวนการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. ความน่าเชื่อถือขององค์กร 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
3. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี 
4. มีกระบวนการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
5. มีการวิจัย และพัฒนาระบบงาน 
6. มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่พร้อมให้บริการ 
7. มีเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการท้ังภายใน และภายนอก 
8. มีระบบ และกลไกประกันคุณภาพภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ที่ดีมีประสิทธิภาพ 
10. มีการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนตามสมรรถนะ 
11. มีการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมในการท างาน 
12. มีการจัดการความรู้ 
13. มีการสร้างขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
14. มีระบบสารสนเทศท่ีดีมีประสิทธิภาพ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                            12 

 

15. มีระบบบริหารงบประมาณและทรัพยากรที่ดีมีประสิทธิภาพ 
16. งบประมาณเพ่ิมข้ึน และเพียงพอต่อการด าเนินงาน 

1.3 เอกลักษณ์ของส านัก 
 เอกลักษณ์ 
  ยิ้มแย้ม ทักทาย ใฝ่รู้ สู้งาน บริการด้วยใจ รักใคร่ สามัคคี มีคุณธรรม ท างานเป็นทีม 

 ค่านิยม 
   จริงใจต่อกัน สร้างสรรค์ผลงาน ร่วมจิตประสาน ขานรับนโยบาย 

 วัฒนธรรม 
   ยึดมั่นท าในสิ่งที่ถูกต้อง เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง 

 สีประจ า 
   สีชมพู เป็นสีที่แสดงถึง พลังแห่งความรัก ความอบอุ่น และมิตรภาพที่ดีงาม โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะ
มุ่งให้งานบริการสู่ความส าเร็จ 

 เพลงมาร์ช 
   วิชาการคืองานของท่าน & บริการคืองานของเรา (Quality People & Quality Service Mind) 

1.4 แผนงานประจ าปีของส านักวิทยบริการ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. ความ
น่าเชื่อถือของ
องค์กร 

1.1 จ านวน
ผลงานท่ีได้รับ
รางวัลใน
ระดับ
มหาวิทยาลยั 
1.2 ผลส ารวจ
การยอมรับ
ของคนใน
องค์กรอยู่ใน
เกณฑด์ ี

รางวัล 
 
 
 
 

ร้อยละ 

1 
 
 
 
 

80 

1. ส่งผลการด าเนินงาน
เข้าประกวดในระดับ
มหาวิทยาลยั 

ส านักงาน
เลขานุการ 

- ต.ค.54-
ก.ย.55 

2. ผู้รับบริการ
มีความพึง
พอใจ 

2.1 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 1. ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการส านักงาน
เลขานุการ 
2. ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการของฝา่ย
ห้องสมุด 
3. ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการของฝา่ย

ส านักงาน
เลขานุการ 
 
ฝ่าย
ห้องสมุด 
 
ฝ่ายบริการ
คอม 

- มี.ค.55-
พ.ค.55 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

บริการคอมพิวเตอร ์
4. ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการฝ่ายซ่อม
บ ารุง 
5. ส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการฝ่าย
เทคโนโลยีการศึกษา 

 
ฝ่ายซ่อม
บ ารุง 
 
ฝ่ายเทคโนฯ 

3. องค์กรมี
ภาพลักษณ์ทีด่ ี

3.1 จ านวน
รางวัลที่ไดร้ับ 
3.2 จ านวน
ครั้งการ
ร้องเรียนที่
สร้างความ
เสื่อมเสียแก่
องค์กร 

รางวัล 
 

ครั้ง 

2 
 
0 

1. รวบรวมผลงานส่ง
ประกวด 

ส านักงาน
เลขานุการ 

- ต.ค.54-
ก.ย.55 

4. มี
กระบวนการ
บริการทีด่มีี
ประสิทธิภาพ 

4.1 ร้อยละ
ของการ
บริการที่ได้
เวลามาตรฐาน 
4.2 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ
ระดับดีขึ้นไป 
4.3 จ านวน
งานท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

งาน 

80 
 
 
 

80 
 
 
 
 
5 

1. การออกหนังสือ
รับรอง 
2. กระบวนงานขอบัญชี
ผู้ใช้เครือข่ายนนทร ี
3. กระบวนงานฝากข่าว
ประชาสมัพันธ์หน้า
เว็บไซต ์
4. กระบวนการให้บริการ
ยืมระหว่างห้องสมุด 4 
วิทยาเขต 
5. กระบวนการให้บริการ
แจ้งซ่อมบ ารุง 
6. กระบวนงานบริการ
โสตทัศนูปกรณ์และ
ห้องเรียน 
7. กระบวนงานให้บริการ
ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อ 
8. โครงการจัดท าและ
พัฒนาระบบ e-learning 

สนง.
เลขานุการ 
ฝ่ายบริการ
คอม 
ฝ่ายบริการ
คอม 
 
ฝ่าย
ห้องสมุด 
 
ฝ่ายซ่อม
บ ารุง 
ฝ่าย
เทคโนโลยีฯ 
 
ฝ่าย
เทคโนโลยีฯ 
ฝ่าย
เทคโนโลยีฯ 

- ต.ค.54-
ก.ย.55 

5. มีการวิจัย
และพฒันา
ระบบงาน 

5.1 จ านวน
งานวิจัย
สถาบัน 

เรื่อง 2 1. มอบหมายบุคลากร
เสนอท าวิจัยสถาบัน 

1. น.ส.มาลี 
ใจตั้ง 
2. น.ส.พัชริ
นทร์ รอดชู
แสง 

กองทุนวิจัย
วิทยาเขต 

ต.ค.54-
ก.ย.55 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

6. มีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่
พร้อม
ให้บริการ 

6.1 ร้อยละ
ของความ
พร้อมของการ
ให้บริการ 
6.2 ร้อยละ
ความพงึพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 

80 
 
 
 

80 

1. การสรุปข้อมลูสภาพ
ความพร้อมใช้งานและ
การใช้ห้องเรียน 
2. โครงการจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์และวสัดุ
การเรยีนการสอน 
3. โครงการบริการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส่วนกลางวิทยาเขต 
4. โครงการบริการ
คอมพิวเตอรส์่วนกลาง 

ฝ่าย
เทคโนโลยีฯ 
 
ฝ่าย
เทคโนโลยีฯ 
 
ฝ่ายบริการ
คอมฯ 
 
ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร ์

- 
 
 

5,099,000 
 
 

570,000 
 
 

1,844,117 

มิ.ย.55-
พ.ค.55 
 
ต.ค.54-
ก.ย.55 
 
ต.ค.54-
ก.ย.55 
 
ธ.ค.54-
ส.ค.55 

7. มีเครือข่าย
ความร่วมมือ
บริการวิชาการ
ทั้งภายในและ
ภายนอก 

7.1 จ านวน
เครือข่าย
ความร่วมมือ 
7.2 จ านวน
โครงการหรือ
กิจกรรม 

เครือข่าย 
 
 

จ านวน 

2 
 
 
7 

1. โครงการห้องสมดุ 4 
วิทยาเขต 
2. โครงการ Pulinet 

ฝ่าย
ห้องสมุด 
 

  ต.ค.54-
ก.ย.55 

8. มีระบบและ
กลไกประกัน
คุณภาพ
ภายในทีด่มีี
ประสิทธิภาพ 

8.1 ระดับ
คะแนนผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 

คะแนน 4.01 1. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2554  

ส านักงาน
เลขานุการ/
นายเฉลียว 
ไชยเชษฐ์ 

60,000 มิ.ย.55-
พ.ค.55 

9. 
ประชาสมัพันธ์
และเผยแพร่ที่
ดมีี
ประสิทธิภาพ 

9.1 จ านวน
ช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 
9.2 ร้อยละ
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับทราบ
ข้อมูล 

ช่องทาง 
 
 

ร้อยละ 

3 
 
 

80 

1. โครงการสื่อสิ่งพิมพ์
และประชาสัมพันธ ์

ส านักงาน
เลขานุการ 

200,000 ต.ค.54-
ก.ย.55 

10. มีการ
พัฒนา
บุคลากร
สนับสนุนตาม
สมรรถนะ 

10.1 ร้อยละ
ของบุคลากรที่
เป็นไปตาม
หลักสมรรถนะ 

ร้อยละ 60 1. เงินอุดหนุน
ทุนการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรสายช่วย
วิชาการและบริหาร 
2. โครงการ พัฒนา
บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 
3. โครงการพัฒนา
บุคลากรฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร ์

ส านักงาน
เลขานุการ 
 
 
ฝ่าย
เทคโนโลยีฯ 
 
ฝ่ายบริการ
คอม 
 

300,000 
 
 
 

120,000 
 
 

100,000 
 
 

ต.ค.54-
ก.ย.55 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4. โครงการพัฒนา
บุคลากรฝ่ายห้องสมุด 
5. โครงการ 
competency เพื่อการ
พัฒนาบุคลากร 

ฝ่าย
ห้องสมุด 
ฝ่ายซ่อม
บ ารุง 

200,000 
 

80,000 

11. มีการสร้าง
วัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการ
ท างาน 

11.1 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 1. โครงการสานสามัคคีพี่
น้องชาวส านักวิทย
บริการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

20,000 ต.ค.54-
ก.ย.55 

12. มีการ
จัดการความรู ้

12.1 จ านวน
เรื่องจัดการ
ความรู ้

เรื่อง 2 1. โครงการจัดการ
ความรู ้

ส านักงาน
เลขานุการ 

5,200 ต.ค.54-
ก.ย.55 

13. มีการสร้าง
ขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

13.1 ร้อยละ
ของความพึง
พอใจระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 1. โครงการบุคลากรผู้มี
ผลปฏิบัติงานดเียี่ยม
ประจ าป2ี555 

ส านักงาน
เลขานุการ 

15,000 ต.ค.54-
ก.ย.55 

14. มีระบบ
สารสนเทศท่ีดี
มีประสิทธิภาพ 

14.1 ร้อยละ
ของความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
ระดับดีขึ้นไป 
14.2 จ านวน
ระบบ
สารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นใหม ่

ร้อยละ 
 
 
 
 

จ านวน 

80 
 
 
 
 
2 

1. โครงการบริการระบบ
สารสนเทศ 

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร ์

250,000 ธ.ค.54-
ก.ค.55 

15. มีระบบ
บริหาร
งบประมาณ
และทรัพยากร
ทีด่มีี
ประสิทธิภาพ 

15.1 ร้อยละ
ของ
งบประมาณ
เหลือจ่าย 
15.2 ร้อยละ
ของการลงลง
ของการใช้
สาธารณูปโภค 
15.3 
อัตราส่วนการ
ลดการใช้วัสด ุ

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 

8 
 
 
 

10 
 
 
 
5 

1. สรุปงบประมาณเหลือ
จ่าย 
 
 
2. สรุปค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
3. สรุปการเบิกจ่ายวสัด ุ

ส านักงาน
เลขานุการ 

- ต.ค.54-
ก.ย.55 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

16. 
งบประมาณ
เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 

16.1 ร้อยละ
ของ
งบประมาณที่
เพิ่มขึ้นในแต่
ละป ี

ร้อยละ 2 1. งบการเงินส านักวิทย
บริการ 

ส านักงาน
เลขานุการ 

- ต.ค.54-
ก.ย.55 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของส านัก 
 แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2555 

 รายงานในรูปแบบตารางปฏิทินกิจกรรมที่แสดงล าดับก่อน – หลัง ของการด าเนินกิจกรรมที่มีการ
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

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

กิจกรรมด าเนินการ 
 พ.

ย. 
- พ

.ค
. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค. 

ก.พ
. 

มี.
ค. 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค. 

1. วางแผน และปรับปรุงแผน
ด าเนินการ (P) 

                  

2. เก็บข้อมูล 12 เดือน  
ตามตัวบ่งช้ี (D) 

                  

3. ฝ่าย จัดท า SAR เตรียมการ
ประเมินและมีการแต่งตั้ง 
กรรมการประเมินฝ่าย 

                  

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

                  

6. ประเมินส านัก (C)                   
7. จัดส่งรายงานผลการประเมิน                   
8. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง                   
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิทยบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.7   รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของส านักวิทยบริการ 

  

 
นายเรวัติ อ่ าทอง  

     ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
 

 งานบริหารและ
ธุรการ 

 งานคลังและพัสดุ 
 งานนโยบายและ

แผน 

 งานบริหารและ
ธุรการ 

 งานบริการ
โสตทัศนูปกรณ์
และห้องเรียน 

 งานผลิตและ
พัฒนาสื่อ 

 งานบริหารและ
ธุรการ 

 งานบริการการ
เรียนการสอน 

 งานบริการ
สารสนเทศ 

 งานบริการ
เครือข่าย 

 งานบริหาร
และธุรการ 

 งานระบบ
ไฟฟ้า 

 งานระบบ
ปรับอากาศ 

 งานเชื่อมและ
โลหะ 

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 

ผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการ 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการ 

คณะกรรมการประจ าส านักฯ ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ 

หัวหน้า 
ส านักงานเลขานุการ 

หัวหน้า 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

หัวหน้า 
ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

หัวหน้า 
ฝ่ายห้องสมุด 

หัวหน้า 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

 งานบริหารและ
ธุรการ 

 งานจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

 งานบริการและ
กิจกรรม 

 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อการศึกษา 

 งานหอจดหมายเหตุ
และหอประวัติ 
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    นางพวงพิศ ปะกิน าหัง       น.ส.พลอยณิศา ชูไกรพินิจ                   น.ส.มาลี ใจตั้ง  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ     ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
                               

                    
       นายพนมพร สาคร   นายยรรยง ด ารงค์พิวัฒน์     นายบรรเจิด แจ่มจ ารัส 
หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์         หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา      หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง 
 

                  
น.ส.พัชรินทร์ รอดชูแสง   น.ส.ธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์ 
เลขานุการส านักวิทยบริการ       หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 
 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ 

 1.   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รังสรรค์ ปิติปัญญา   ที่ปรึกษา 
 2.   รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม   ที่ปรึกษา 
 3.   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ     กรรมการ 
 4.   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
 5.   ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ    กรรมการ 
 6.   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ    กรรมการ 
 7.   ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการ 
 8.   ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
 9.   ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด    กรรมการ 
 10. ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง    กรรมการ 
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 11. ผู้แทนจากคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
      (นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์) 
 12. ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา   กรรมการ 
      (นายสุภัทรชัย ชมพันธ์) 
 13. ผู้แทนจากคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา    กรรมการ 
      (นายวรยศ ละม้ายศรี) 
 14. ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา    กรรมการ 
      (นางสุนทรี ขุนทอง) 
 15. ผู้แทนจากวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ   กรรมการ 
      (นายนิติเวช ทองนุช) 
 16. ผู้แทนจากส านักบริการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
      (นางสาวสมใจ บรรเทากุล) 
 17. ประธานชุมชนบ้านชากยายจีน     กรรมการ 
      (นายสุวรรณ์ทอง ค าภูมี) 
 18. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา กรรมการและเลขานุการ 
 19. นางมณฑาทิพย์ วงษ์สิงห์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. นางสาวพัชรินทร์ รอดชูแสง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักวิทยบริการ  

๑.   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ     ที่ปรึกษา 
๒.   รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ    ที่ปรึกษา 
3.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ    ที่ปรึกษา 
4.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    ประธานคณะกรรมการ 
5.   นางสาวธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ ์    กรรมการ 
6.   นายพนมพร  สาคร     กรรมการ 
7.   นายบรรเจิด  แจ่มจ ารัส    กรรมการ 
8.   นายยรรยง  ด ารงค์พิวัฒน์    กรรมการ 
9.   นางสาวพัชรินทร์ รอดชูแสง    กรรมการ 
10. นายกิตติศักดิ์ อ่ิมสุด     กรรมการ 
11. นางสาวศิรินันท์ ปิ่นทองค า    กรรมการ 
12. นางสาวสินาภรณ์ เจิมนาค     กรรมการ 
13. นายศุภกิจ  พลังพรกิจ    กรรมการ 
14. นายวรินทร  ศรีนวล     กรรมการ 
15. นายเฉลียว  ไชยเชษฐ์    กรรมการ 
16. นางสาวจิรารักษณ์ เปรมสมบัติ    กรรมการ 
17. นางสาวทิพวรรณ จันทพันธ์    กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวพัชราภรณ์ แป้งหอม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการ 

1.   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ     ประธานกรรมการ 
2.   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร     รองประธานกรรมการ 
3.   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ    กรรมการ 
4.   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ    กรรมการ 
5.   หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
6.   หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา    กรรมการ 
7.   หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด      กรรมการ 
8.   หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง      กรรมการ 
9.   เลขานุการส านักวิทยบริการ     กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวจิตรวดี สุทธิชีวะ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการ 

1.   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ     ประธานกรรมการ 
2.   รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ    รองประธานกรรมการ 
3.   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4.   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ    กรรมการ 
5.   หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์    กรรมการ 
6.   หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา    กรรมการ 
7.   หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด      กรรมการ 
8.   หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง      กรรมการ 
9.   เลขานุการส านักวิทยบริการ     กรรมการ 
10. นางสาวพัชรินทร์ รอดชูแสง    กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวจิตรวดี สุทธิชีวะ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวทิพวรรณ จันทพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับฝ่ายส านักวิทยบริการ 

1) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส านักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 
   1. หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์    ประธานกรรมการ 
   2. นางสุภาวด ี ไตรผักแว่น     กรรมการ 
   3. นายพลกฤต  พุดกลัด     กรรมการ 
   4. นางสาวศิรินันท์ ปิ่นทองค า    กรรมการและเลขานุการ 

ก าหนดตรวจประเมินวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
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2) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วย 
   1. หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด      ประธานกรรมการ  
   2. นางสาวชลัดดา บูรณะ      กรรมการ 
   3. นายวรินทร  ศรีนวล     กรรมการ 
   4. นายเฉลียว  ไชยเชษฐ์    กรรมการและเลขานุการ 

ก าหนดตรวจประเมินวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
3) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
   1. หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง     ประธานกรรมการ  
   2. นางสาวทิวา อุ่นแก้ว      กรรมการ 
   3. นางสาวสินาภรณ ์ เจิมนาค     กรรมการ 
   4. นางมยุรา  อนุศาสนนันท์    กรรมการและเลขานุการ 

ก าหนดตรวจประเมินวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
4) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฝ่ายห้องสมุด ประกอบด้วย 
   1. เลขานุการส านักวิทยบริการ     ประธานกรรมการ  
   2. นายศุภกิจ  พลังพรกิจ     กรรมการ 
   3. นางสาวชลธิชา แก้วมณี     กรรมการ 
   4. นางสาวจิตรวดี สุทธิชีวะ     กรรมการและเลขานุการ 

ก าหนดตรวจประเมินวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 
5) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฝ่ายซ่อมบ ารุง ประกอบด้วย 
   1. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา    ประธานกรรมการ  
   2. นางมณฑาทิพย์ วงษ์สิงห์     กรรมการ 
   3. นายสิรภัทร  บุญปิยะ     กรรมการ 
   4. นางสาวพัชราภรณ์ แป้งหอม    กรรมการและเลขานุการ 

ก าหนดตรวจประเมินวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 

1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555 ที่ส านักวิทยบริการภาคภูมิใจ 
1. โครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 3 
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2. โครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน 

  
 

3. โครงการปั้นฝันบรรณารักษ์น้อย 

  
 
4. โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์   
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5. เพลงมาร์ชส านักวิทยบริการ 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2555 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

353,600.00 238,793.72 114,806.28 2,535,900 2,193,075 342,825 534,900.00 527,606.51 7,293.49 

งบประมาณเงิน
รายได ้

19,304,689.39 22,991,154.57 -3,686,465.18 41,871,391.25 28,552,544.45 13,318,846.80 25,690,815.55 31,195,541.95 -5,504,726.40 

รวม 19,658,289.39 23,229,948.29 -3,571,658.90 44,407,291.25 30,745,619.45 13,661,671.80 26,225,715.55 31,723,148.46 -5,497,432.91 

 
 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

รายการ ปีงบประมาณ 
2553 2554 2555 

รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 19,304,689.39 41,871,391.25 25,690,815.55 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 353,600.00 2,535,900.00 534,900.00 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 15,445,196.37 22,641,717.15 19,755,359.51 
ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 2,005,333.12 2,089,134.30 3,279,771.09 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 238,793.72 2,193,075.00 527,606.51 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 172,950.00 185,100.00 138,540.00 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 5,606,468.80 3,636,593.00 8,021,871.35 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ -3,810,452.62 13,661,671.80 -5,497,432.91 
สินทรัพย์ถาวร 17,908,193.75 17,101,059.40 19,703,688.27 
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 รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

1. รายไดค้่าธรรมเนียมการศึกษา 18,605,420.90 41,346,545.00 25,355,795.00 
2. ดอกเบี้ยรับ 1,674.51 5,425.39 2,714.55 
3. รายได้อื่น 697,593.96 519,420.89 332,306.00 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 19,304,689.37 41,871,391.25 25,690,815.55 
รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)    

1. งบบุคลากร 5,943,005.64 6,328,976.29 5,220,374.26 
2. งบด าเนินงาน 5,618,818.99 13,145,334.43 8,675,427.10 
3. งบลงทุน 5,453,342.75 6,803,999.43 8,699,013.57 
4. งบอุดหนุน 172,950.00 2,274,234.30 8,600,727.02 
5. งบอ่ืนๆ - - - 

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 17,188,117.38 28,552,544.45 31,195,541.95 

 1.9.2 จ านวนบุคลากร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

1.  นักวิจัย - - - 
2.  บุคลากรที่ได้รับมอบหมายท าวิจัย - - - 
3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่น 44.5 50 58 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 38.5 46 48 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  6 4 10 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 44.5 50 58 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
  ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานที่ก าหนด แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ  
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

หน่วยงาน 
วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ชาว 

ต่างชาติ 
รวมทั้งหมด 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 

ส านักงาน
เลขานุการ 

1 - 1       5 3                 1 5 4  

ฝ่าย
เทคโนโลยี
การศึกษา 

13 
 
 

       5 1                 13 5 1  

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 

2         4 1                 2 4 1  

ฝ่ายห้องสมุด 3         7 5                 3 7 5  
ฝ่ายซ่อม

บ ารุง 
4 2        1                  4 3   

รวม 23 2 1       22 10                 23 24 11  

 

ล าดับ ระยะเวลาการท างาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ รวม 

<ตรี ตรี โท เอก 
รวม 
(คน) 

ปฏิบัติ 
งาน 

ช านาญงาน 
ช านาญงาน

พิเศษ 
ปฏิบัติ 
การ 

ช านาญการ 
ช านาญ 

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญ 
พิเศษ 

 

1 9 เดือน ขึ้นไป 23 24 11 - 58 - - - - - - - - 58 
2 6-9 เดือน - - - - - - - - - - - - - - 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - 4 1 - 5 - - - - - - - - 5 
4 ลาศึกษาต่อ - - - - - - - - - - - - - - 
5 รวมท้ังหมด 23 28 12 - 63 - - - - - - - - 63 

6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 23 24 11 - 58 - - - - - - - - 58 
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 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากรที่ เข้าร่วมพัฒนา
ตนเอง  

(ไม่นับซ้ า) 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง จ าแนกตามประเภท 
ประชุม/สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ 

ส านักงานเลขานุการ 10 10 6 - 3 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 16 16 2 1 - 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 7 7 2 - - 
ฝ่ายห้องสมุด 15 15 15 2 - 
ฝ่ายซ่อมบ ารุง 7 7 7 - - 

รวม 56 56 30 3 3 
 
1.9.3 งานบริการวิชาการ (เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชนทีส่นบัสนุน

โครงการ 

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

1. จากฐานข้อมูลส านกังานบริการวิชาการ    
1.- - - - - - 

รวม - - - 
2. ไม่อยู่ในฐานข้อมลูส านักงานบริการวิชาการ    
1. โครงการฝึกอบวิชาชีพ นายเฉลียว ไชยเชษฐ์ งบประมาณแผ่นดิน 1 1 120,000 

2. โครงการห้องสมุดเพื่อชุมชน นางสาวมาลี ใจตั้ง งบประมาณแผ่นดิน - 1 110,000 
3. โครงการปั้นฝันบรรณารักษ์น้อย นางสาวธันยนันท์ อินทรสุรยิวงษ์ งบประมาณแผ่นดิน - 1 100,000 

รวม 1 3 330,000 
รวมท้ังสิ้น 1 3 330,000 
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โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
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โครงการห้องสมุดเพื่อชุมชน 
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โครงการปั้นฝันบรรณารักษ์น้อย 
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี)  
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 2 2 3 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ 109 230 439 

งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 219,800 225,400 330,000 
มูลค่า (บาท) 219,800 225,400 330,000 

1.9.4 การบริหารและการจัดการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซ้ า) 

- - 3 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (ไม่นับซ้ า) 

- - 2 

- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ (ไม่นับซ้ า) 

- - 1 

จ านวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ (ไม่นับซ้ า) 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ านวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับซ้ า) 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซ้ า) 

48 47 55 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพในประเทศ 

43 45 45 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพต่างประเทศ 

5 2 1 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5) หากไมม่ีให้ใส่ (NA) 

(NA) (NA) (NA) 

1.9.5 ข้อมูลผลงานที่ประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา 
ปีการศกึษา ชื่อผลงาน 

2553 1. โครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งท่ี 1 
2. โครงการห้องสมดุสญัจร ครั้งท่ี 2 
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ปีการศกึษา ชื่อผลงาน 
3. โครงการจัดแสดงหนังสือ บุ๊คแฟร์ ครั้งท่ี 6 

2554 1. โครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งท่ี 2 
2. โครงการห้องสมดุสญัจร ครั้งท่ี 3 
3. โครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ ครั้งท่ี 1 

2555 1. โครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งท่ี 3 
2. โครงการห้องสมดุเพื่อชุมชน 
3. โครงการปั้นฝันบรรณารักษ์น้อย 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลกัษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 
ส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ  ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการวิทยาการ  (อาคาร 1) ชั้น 2  ห้อง 1211  มี

พ้ืน 116 ตารางเมตร 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  ตั้งอยู่ที่  อาคารบริการวิทยาการ  (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้องผลิตงานศิลปกรรม  มี

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

4,700  ตาราง เมตร 
ชั้นที่ 1  ห้องบริการอ่านหนังสือ  ประกอบด้วยที่นั่งอ่านหนังสือจ านวน 220 ที่นั่ง เปิดให้บริการ 24 

ชั่วโมง   ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้บริการต าราเรียนและหนังสือทั่วไปแก่อาจารย์ บุคลากร นิสิต 
และบุคคลภายนอกที่สนใจ  ห้องบริการยืม – คืนสิ่งพิมพ์   ห้องอ่านหนังสือพิมพ์   ให้บริการหนังสือพิมพ์ฉบับ
ปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง และวารสาร นิตยสารบันเทิงฉบับย้อนหลัง 

ชั้นที่ 2  บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย   ให้บริการสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
รูปแบบต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ให้บริการทีวี เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องเล่นดีวิดี และเครื่องเล่นเทปคลาสเซท 
จ านวน 15 ชุด ซึ่งผู้ใช้สามารถจองการเข้าใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย   ห้อง
หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และมุมตลาดหลักทรัพย์   ผู้ใช้สามารถยืมหยิบหนังสือจากชั้นด้วยตนเองแล้ว
นั่งอ่านที่โต๊ะที่จัดให้บริการ หรือยืมออกจากห้องสมุด โดยติดต่อท่ีชั้น 1 บริเวณเคาน์เตอร์บริการ ยืม – คืน 

ชั้นที่ 3 ห้องวารสาร นิตยสารฉบับปัจจุบันและเย็บเล่ม วิทยานิพนธ์ โครงงานของนิสิต หนังสือ
อ้างอิง และมุมนวนิยาย 

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

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  ตั้งอยู่ที่  อาคารบริการวิทยาการ (อาคาร 1)  ชั้น 3 ห้อง 1318  พ้ืนที่ 112  
ตารางเมตร                                      

ฝ่ายซ่อมบ ารุง ตั้งอยู่ที่  อาคารบริการวิทยาการ  ชั้น 2 ห้อง 1210 มีพ้ืนที่ 116 ตารางเมตร 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                            33 

 

  
 

ชื่ออาคาร ปีที่เริ่ม
ใช้ 

พื้นที่ใช้สอย 
(ตาราง
เมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช/่

ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร 
อาคาร

ที่ 
ชื่ออาคาร 

1 
บริการวิทยาการ 

ส านักงานเลขานุการ ชั้น 
2 ห้อง 1211 

2535 116 ไม่ใช ่

 

 

1 
บริการวิทยาการ 
ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

ชั้น 2 ห้อง 1210 
2535 116 ไม่ใช ่

 

 

1 

บริการวิทยาการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
ชั้น 1 ห้อง ผลิตงานศลิป์ 

 ชั้น 2 ห้อง 1209 

2535 
180 

(64+116) 
ไม่ใช ่

 

 

1 
บริการวิทยาการ 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 3 ห้อง 1318 

2535 112 ไม่ใช ่

 

14 
หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
ฝ่ายห้องสมุด 4 ชั้น   

2550 4,700 ไม่ใช ่
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ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของส านัก 

 พื้นที่ภาพรวมของส านัก จ านวนพื้นที่ (ตารางเมตร) 
1. พ้ืนทีแ่นวราบทั้งหมด  - 
2. พ้ืนทีช่ั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  - 
3. พ้ืนทีท่ีเ่ป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับ

ผิวหน้าโดยวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยาง
มะตอย ฯลฯ  

- 

4. พ้ืนทีภ่ายในอาคารที่เป็น Green Area เช่น ..........................  - 
5. พ้ืนที ่Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) - 
 รถของส านัก จ านวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 1 
2. รถจักรยานยนต์ 3 
3. รถจักรยาน - 
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บทท่ี 2   
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2555 โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น ส านักวิทยบริการ ได้
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในการ
ด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งการประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์รายตัวบ่งชี้มี ความหมายของ
คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน ซึ่งมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
       - คะแนน 0.00-1.50 หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
       - คะแนน 1.51-2.50 หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
       - คะแนน 2.51-3.50 หมายถึงการด าเนินงานระดับพอใช้  
       - คะแนน 3.51-4.50 หมายถึงการด าเนินงานระดับดี 
       - คะแนน 4.51-5.00 หมายถึงการด าเนินงานระดับดีมาก 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่
สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง  
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.23 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียด
สรุปได้ดังตารางที่ 2.1   

 ตารางท่ี 2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก - - 3.00 3.00 4.42 4.40 3.95 3.93 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.75 - - 4.60 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้ 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.33 4.11 4.42 4.40 4.40 4.23   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี   

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ       5.00 0.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 8 5 5.00   

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                            37 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-
2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ มีผลการด าเนินงาน 8 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551-2554) 
             ตามท่ี ส านักวิทยบริการได้จัดโครงการสัมมนา “ร่วมคิด ร่วมท า บ าเพ็ญประโยชน์” โดยมีการระดมสมอง
ของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของส านักวิทยบริการ ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ 5 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2554 ณ เชียงคานฮิลรีสอร์ท จังหวัดเลย นั้น เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2555 ส านักวิทยบริการได้จัดท าการทบทวนแผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการ ภายในโครงการ การเขียน
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โครงการสู่ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ชั้น 4 ห้องประชุม 3 โดยก าหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับพันธกิจของส านักวิทย
บริการ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามล าดับ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2555 จึงได้จัดท า แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) (1.1-1-1) ขึ้น ตามมติที่ประชุมแต่ละฝ่ายได้น าเสนอความสอดคล้อง
ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ (1.1-1-2) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
               ส านักวิทยบริการ ได้สร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานโดยการจัดโครงการ การเขียนโครงการสู่
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ (1.1-2-1)เพ่ือให้หน่วยงานภายใน ซึ่งประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  ฝ่ายห้องสมุด  ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  และฝ่ายซ่อมบ ารุง เพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่
ระดับปฏิบัติการให้สามารถน าไปเป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินงานตามภาระหน้าที่ท่ีรับผิดชอบต่อไป 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 
              ส านักงานวิทยบริการ มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2559 (1.3-1-1) ตามหลักการและมุมมองของ Balanced 
Scorecard ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร และด้าน
การเงิน และมีความครอบคลุมกับภารกิจหลักของส านักวิทยบริการ ได้แก่ การสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหาร
และการบริการ 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
               ตามที่ผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทยบริการ ได้ร่วมกันระดมสมองพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือวั ด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของส านักวิทยบริการและพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ โดยจ าแนกตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 2559 ในคราวประชุมสัมนาเรื่อง 
การทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในโครงการ ร่วมคิด ร่วมท า บ าเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2554  
ณ เชียงคานฮิลรีสอร์ท จังหวัดเลย (1.1-4-1) 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 ในปีงบประมาณ 2555 ผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทยบริการได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2555 (1.1-5-1) โดยก าหนดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ตามเป้าประสงค์ของส านักวิทยบริการ ที่มีความ
ครอบคลุมพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการ ได้แก่ มุ่งพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ การมุ่งพัฒนาบุคลากรให้
เป็นไปตามสมรรถนะ การเตรียมความพร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหา
จัดการที่เน้นธรรมาภิบาล โดยมีการระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตลอดจนการก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการและก าหนดวันแล้วเสร็จของแต่ละโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจน 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
               ส านักวิทยบริการ ได้จัดท าหนังสือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ของแต่ละฝ่าย 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 (1.1-6-1) และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 (1.1 -6-2)  โดน
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดเทียบกับค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 
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7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
               ส านักวิทยบริการ  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2555 - 2559) ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดจ านวนทั้งสิ้น 25 ตัวชี้วัด แต่ส านักวิทยบริการมีผลการด าเนินงานจริงตามตัวชี้วัด 21 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16 ในปีงบประมาณ 2555 ส านักวิทยบริการมีผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นอัตราร้อยละ 52 และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเป็น
อัตราร้อยละ 32 ซึ่งได้มีการน าเสนอและรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการเพ่ือทราบและ
พิจารณา  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพัน 2556 (1.1-7-
1)  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ในรอบ 1 ปี   และที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปทบทวนและปรบัปรุงการด าเนินงานและการก าหนดตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้         
 1) ควรก าหนดหรือปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เชื่อมโยงและสามารถวัดผลเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ได้จริง             

 2) ควรจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย              
 3) ควรก าหนดนโยบายให้แต่ละฝ่ายส่งผลงานวิจัย 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
               ส านักวิทยบริการ  ได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริก ารมา
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  ในคราวประชุมผู้บริหารส านักวิทยบริการ 
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 โดยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดของตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่ 2 ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ จากเดิม "วัดประเมินโดยแบบประเมิน Online และแจกแบบประเมินความพึงพอใจปีละ 1 
ครั้ง" เป็น "การเก็บแบบประเมินความพึงพอใจหน้างานที่ให้บริการและประเมิน Online โดยลิงค์ไปยังรูปภาพของผู้
ให้บริการ" (1.1-8-1) เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจได้ตรงกับงานที่รับบริการ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 3
คะแนน 

3 คะแนน 5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                            40 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 5 5 8 3 3 5 6 บรรลุ 8 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link เอกสาร 

1.1-1-1 แผนกลยุทธ์ 2555-2559  - 
1.1-1-2 วิเคราะหค์วามสอดคล้องของฝ่าย  - 
1.1-2-1 การเขียนโครงการสู่ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์  - 
1.1-3-1 แผนที่ยุทธศาสตร ์  - 
1.1-4-1 ตัวบ่งช้ีของแผน(KPI)  - 
1.1-5-1 แผนปฏิบัตริาชการ2555  - 
1.1-6-1 ติดตามครั้งที่ 1  - 
1.1-6-2 ติดตามครั้งที่ 2  - 
1.1-6-3 รายงานความคืบหน้าโครงการ  - 
1.1-6-4 รายงานผลครั้งท่ี 2  - 
1.1-7-1 การเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ์2555  - 
1.1-8-1 ประชุมผู้บริหารส านักวิทยบริการครั้งท่ี 5/2556  - 

1.1-8-2 
ผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการ 

 - 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมินในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจ

หลัก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่าส านักวิทยบริการ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.95  ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.93 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.3 

ตารางที ่2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
 
 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 
คะแนนผลการ

ประเมิน 
หมาย
เหตุ 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
 

3.95 3.93 
 

2.1 
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 4.50 
10,719.63 3.84 

10,600.99 3.80 
3.84 3.80 

 2,793 2,793.00 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_1_03_04_2556_2556_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%891.1-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD1%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_1_03_04_2556_2556_1.1-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_2_04_04_2556_2556_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_3_03_04_2556_2556_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_4_04_04_2556_2556_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_5_04_06_2556_VIT_%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202555.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_6_04_04_2556_2556_1.1-6-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_6_04_04_2556_2556_1.1-6-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_6_04_04_2556_2556_1.1-6-1.1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_6_04_04_2556_2556_1.1-6-2.1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_7_04_04_2556_2556_1.1-7-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_7_04_04_2556_2556_1.1-7-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/1.1_8_04_06_2556__%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3.pdf
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
 
 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 
คะแนนผลการ

ประเมิน 
หมาย
เหตุ 

2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

2.2 

ระดับความส าเร็จของ
การให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 3 3 3.00 3.00 
 

2.3 
การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.5  

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยพิจารณา
ใน 4 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้บริการ 
 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 ส านักวิทยบริการ มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 13 โครงการ และจากการส ารวจได้รับ
คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกตามงานบริการ ดังนี้ 
 

โครงการ ค่าเฉลี่ย 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคณูค่าเฉลี่ยกับจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. การให้บริการของงานบุคคล 4.36 33 143.96 
2. การให้บริการของงานธุรการ 4.09 74 302.29 
3. การให้บริการของงานการเงินและบัญชี 4.35 35 152.16 
4. การให้บริการของงานพัสด ุ 4.28 30 128.33 
5. การให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (นิสิต
ปริญญาตรี) 

3.90 156 609.07 

6. บริการของฝ่ายเทคโนโลยีการศกึษา ปีการศึกษา 2555 (ผู้บริหาร / 3.62 129 466.61 
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อาจารย์ / บุคลากร) 
7. การให้บริการของฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555 (ผู้บริหาร 
/ อาจารย์ / บุคลากร) 

3.66 127 465.07 

8. การให้บริการของฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2555 (นิสิต
ปริญญาตรี) 

3.85 205 789.25 

9. การให้บริการของฝ่ายห้องสมดุ ปีการศึกษา 2555 (นิสิตปรญิญาตรี) 3.93 1,334 5,242.62 
10. การให้บริการของฝ่ายห้องสมดุ ปีการศึกษา 2555 (นิสิตปริญญาโท) 3.57 35 125.07 
11. การให้บริการของฝ่ายห้องสมดุ ปีการศึกษา 2555 (ผู้บรหิาร/
อาจารย์/บุคลากร) 

3.86 154 594.18 

12. การให้บริการของฝ่ายห้องซ่อมบ ารุง ปีการศึกษา 2555 (นิสิต) 3.51 426 1,493.56 
13. การให้บริการของฝ่ายซ่อมบ ารุง ปีการศึกษา 2555 (ผู้บริหาร/
อาจารย์/บุคลากร) 

3.77 55 207.46 

รวม 3.84 2,793 10,719.63 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  10,719.63 
          2,793   
 คะแนนที่ได้ =  3.84 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 
48,037.95 

4.29 
39,307.14 

3.98 
10,719.63 

3.84 4.29 3.98 3.84 4.50 ไม่บรรล ุ 4.50 
11,189 9,885 2,793 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 48,037.95 4.29 39,307.14 3.98 10,600.99 
3.80 4.29 3.98 3.80 4.50 ไม่บรรล ุ 4.50 

11,189 9,885 2,793.00 

หมายเหตุ :  เนื่องจากแบบสอบถามมีค าถามเพิ่มขึ้นมา 1 ด้านคือ ด้านภาพรวม คณะกรรมการฯไม่ได้น ามาเฉลี่ย
รวม 

รายการหลักฐาน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link เอกสาร 
2.1-1 โครงการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุด  - 
2.1-2 ความพึงพอใจการให้บริการของฝา่ยเทคโนโลยีการศึกษา(นิสติ.ตรี)  - 
2.1-3 ความพึงพอใจการให้บริการของฝา่ยเทคโนโลยีการศึกษา(บุคลากร)  - 
2.1-4 ความพึงพอใจการให้บริการของฝา่ยคอมพิวเตอร ์  - 
2.1-5 แบบเก็บความพึงพอใจในภาพรวมของส านักวิทยบริการ  - 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 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.  มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
  4.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
  5.  มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ  
             ส านักวิทยบริการ ได้น าแบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการตอนที่ 3 ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดด้าน
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ ให้นิสิต/บุคลากรหรือผู้รับบริการแสดงความจ านงค์ และความต้องการ
จ าเป็นที่แท้จริงในด้านต่าง ๆ เพ่ือส านักวิทยบริการจะได้น ามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการให้บริการที่ตรง
กับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป และน ามาสรุปผลการส ารวจโดยจ าแนกประเภทความต้องการของผู้รับบริการ 
2 ด้าน ได้แก่  

1)ด้านบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2.2-1-1)  
2)ด้านความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในห้องเรียน (2.2-1-2)  

 2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
 ส านักวิทยบริการ ได้น าข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจความต้องการของนิสิต/บุคลากรดังกล่าวตามเกณฑ์ข้อ 
1 มาหาแนวทางแก้ไขตามความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือประกอบเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการให้บริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 (2.2-1-1) ลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 ของฝ่ายที่ให้บริการตามสายงาน โดยแบ่ง
ขอบเขตความรับผิดชอบตามความต้องการของผู้รับบริการได้ดังนี้  

1) ความต้องการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ  

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1__30_05_2556_2556_%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1__30_05_2556_2556_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1__30_05_2556_2556_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99(%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1__30_05_2556_2556_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.1__04_06_2556__2.1-1-1.xlsx
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2) ความต้องการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและฝ่ายซ่อมบ ารุง
รับผิดชอบด าเนินการตามความต้องการของนิสิต/บุคลากร  

เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการโดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส าคัญ อาทิ ความถี่ของ
ความต้องการ การเรียงล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน ความเป็นไปได้ของแหล่งงบประมาณที่ใช้และการปรับ
แผนเงินรายได้รองรับตลอดจน ระยะเวลาในการด าเนินการและหน่วยงาน/บุคคลผู้รับผิดชอบ ก าหนดเป็นกลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ   

 3. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการทีก าหนด  
 ในรอบปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ ได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการให้บริการ 
ตามความต้องการของผู้รับบริการตามที่ก าหนด ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 14 กิจกรรม และได้ด าเนินการแล้ว
จ านวน 4 โครงการ 14 กิจกรรม ตามการรายงานความคืบหน้าของแผนงาน (2.2-3-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 1 5 3 1 5 3 5 ไม่บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 5 3 5 5 3 5 ไม่บรรล ุ 5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link  เอกสาร 
2.2-1-1 ผลการส ารวจความต้องการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   -  
2.2-1-2 ผลการส ารวจความต้องการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน  -  
2.2-2-1 แผนงานตามความต้องการของผูร้บับริการ  -  
2.2-3-1 ติดตามแผนปฏิบัติการฝ่ายเทคโนโลยี  -  
2.2-3-2 ติดตามแผนปฏิบัติการฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์  -  

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 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.2_1_06_06_2556__ผลสำรวจความต้องการฝ่ายบริการคอม.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.2_1_06_06_2556__ผลสำรวจความต้องการฝ่ายเทคโน.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.2_2_06_06_2556__แผนงานความต้องการประจำปี%202555.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.2_3_06_06_2556__รายงานผลการดำเนินงานปี%2055เทคโน.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.2_3_06_06_2556__ติดตามแผนความต้องการฝ่ายคอม.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้   

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
 ตามที่ ส านักวิทยบริการ ได้จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 (2.3-1-1) (หน้า 4 
วาระที่ 1.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ) เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดและรับทราบเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
องค์กรให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบนั้น เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ส านักวิทยบริการสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ ไว้
ดังนี้ 1. เอกลักษณ์องค์กร “ยิ้มแย้มทักทาย ใฝ่รู้ สู้งาน บริการด้วยใจ รักใคร่ สามัคคี มีคุณธรรม ท างานเป็นทีม” 2. 
วัฒนธรรมองค์กร “ยึดมั่นท าในสิ่งที่ถูกต้อง เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง"   

 2. ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
 ส านักวิทยบริการ ได้มีการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของนิสิต
และบุคลากร ดังนี้  
  1) ฝ่ายห้องสมุด ดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอาคารสถานที่ภายใน
อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ให้สวยงาม โดยมีการแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบบริหาร จัดการ ก ากับดูแลการใช้
งาน ทั้งระบบสาธารณูปโภค การท าความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร และ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการให้มีการพัฒนาบ ารุงรักษา อาคารสถานที่ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน โดยมีสถานที่ที่ตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ เช่น  

1.1 ตกแต่งบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารหอสมุด (ดูจากสถานที่จริง)  
1.2 การตกแต่งหน้าทางเข้าด้านใน มุมอาเซียน (ดูจากสถานที่จริง)  
1.3 การตกแต่งบริเวณโดยรอบอาคารหอสมุด (ดูจากสถานที่จริง)  
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1.4 การจัดที่นั่งส าหรับบริการอ่านหนังสือ วารสาน ชั้น 1 (ดูจากสถานที่จริง)  
1.5 การจัดที่นั่งส าหรับการศึกษาค้นคว้าให้กับนักศึกษา ชั้น 2 , 3 (ดูจากสถานที่จริง)  
1.6 บริการห้องศึกษาเดียวเพ่ือการศึกษาที่ต้องการความเป็นส่วนตัว (ดูจากสถานที่จริง)  
1.7 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ดูจากสถานที่จริง)  
1.8 ห้องน้ าฝ่ายห้องสมุดมีการท าความให้สะอาดถูกสุขลักษณะ (ดูจากสถานที่จริง)  

  2) ส านักวิทยบริการได้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส านักงานเลขานุการให้ถูกสุขลักษณะ (2.3-2-1) โดย
ปรับแต่งให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน(2.3-2-2) พร้อมทั้งได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพ่ือใช้งานรักษา
ความปลอดภัยและถ่ายทอดข้อมูลระบบการท างาน (2.3-2-3)  

 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
  ส านักวิทยบริการ ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะของส านักงานวิทยา
เขตศรีราชา ในการก ากับดูแล และปรับแต่งสภาพภูมิทัศน์ ให้สวยงามอยู่เสมอ มีการปรับแต่งสวน การปลูกต้นไม้ 
ดอกไม้ สนามหญ้า และภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม (2.3-3-1)  

 4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและ บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ  
 ส านักวิทยบริการ ได้ก าหนดอาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี บริเวณโถงชั้น 1 ห้อง 24 ชั่วโมง เป็น
อาคารรองรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิตหรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจาก
มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ห้องสุขา ในปีก ารศึกษา 
2555 ส านักวิทยบริการจัดโครงการ/กิจกรรม ทางวัฒนธรรม ที่มีจ านวนนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก
สม่ าเสมอและเป็นประจ าทุกปี ดังนี้  
                  1) โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและท้องถิ่นครั้งที่ 4 (2.3-4-1) 
                  2) พิธีรดน้ าด าหัวขอพรจากผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ (2.3-4-2) 
                  3) โครงการสานสามัคคีพ่ีน้องชาวส านักวิทยบริการ (2.3-4-3) 
 4) โครงการซุ้มสวยอวยพรน้อง (2.3-4-3)         

 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
  ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรของวิทยาเขต เกี่ยวกับประเด็น
ในข้อ 1-4 ดังนี้ 
               1) ด้านความพึงพอใจในการให้บริการตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการนิสิตและบุคคลภายในและภายนอกวิทยาเขต โดยเน้นอัตลักษณ์ “ยิ้มแย้ม
ทักทาย ใฝ่รู้ สู้งาน บริการด้วยใจ รักใคร่ สามัคคี มีคุณธรรม ท างานเป็นทีม” และวัฒนธรรม ของส านักวิทยบริการ 
เอกลักษณ์องค์กร “ยึดมั่นท าในสิ่งที่ถูกต้อง เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้ง" การประเมินความความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริการของบุคลากร  ผลจากการส ารวจ 
รวมทั้งสิ้น 2,793 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจโดยรวม 3.84 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี  (เอกสารตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 
               2) การประเมินความพึงพอใจในการปรับปรุงห้องส านักงานเลขานุการ ผลการส ารวจ รวมทั้งสิ้น 35 คน 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจโดยรวม 4.02 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี (2.3-5-1)  
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               3) โครงการภูมิทัศน์ของวิทยาเขต ผลการส ารวจ รวมทั้งสิ้น 650 คน ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.31 อยู่ในเกณฑ์ 
ระดับดี (3.2-5-2)  
               4) โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๐ 
พรรษา ผลการส ารวจ รวมทั้งสิ้น 417 คน ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.01 อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี (เอกสารสรุปโครงการตามข้อ 
4) 
               5) โครงการกิจกรรมรดน้ าด าหัว วันสงกรานต์ ผลการส ารวจ รวมทั้งสิ้น 48 คน ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.13 อยู่
ในเกณฑ์ ระดับดี (เอกสารสรุปโครงการตามข้อ 4) 
               6) โครงการสานสามัคคีพ่ีน้องชาวส านักวิทยบริการ ผลการส ารวจ รวมทั้งสิ้น 114 คน ค่าเฉลี่ยคะแนน 
4.01 อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี (เอกสารสรุปโครงการตามข้อ4) 
               7) โครงการซุ้มสวยอวยพรน้อง ผลการส ารวจ รวมทั้งสิ้น 309 คน ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.47 อยู่ในเกณฑ์ 
ระดับดี (เอกสารสรุปโครงการตามข้อ 4) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.3 5 5 5 5 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2554 2555 

2.3 5 5 5 5 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link  เอกสาร 

2.3-1-1 การประชุมบคุลากรส านักวิทยบรกิาร ครั้งท่ี 2/2556  -  
2.3-2-1 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส านักงานเลขานกุาร  -  
2.3-2-2 รูปปรับปรุงห้องส านักงานเลขานุการ  -  
2.3-2-3 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด  -  
2.3-3-1 จ้างเหมาดูแลภมูิทัศน ์  -  
2.3-4-1 โครงการนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ ประเพณไีทยและท้องถิ่น ครั้งท่ี 4  -  

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 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.3_1_06_06_2556__2.3-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.3_2_06_06_2556__2.3-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.3_2_06_06_2556__2.3-3-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.3_2_06_06_2556__2.3-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.3_3_06_06_2556__จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.3_4_06_06_2556__โครงการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา.pdf
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2.3-4-2 โครงการพิธีรดน้ าด าหัวขอพรจากผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์  -  
2.3-4-3 โครงการสานสามัคคีพี่น้องชาวส านักวิทยบริการ  -  
2.3-4-4 โครงการซุม้สวยอวยพรน้อง  -  
2.3-5-1 ความพึงพอใจปรับปรุงห้องส านักงานเลขานุการ  -  
2.3-5-2 งานภูมิทัศน์วิทยาเขต  -  

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมินในองค์ประกอบที่ 3 การ

บริหารและจัดการ ไว้จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารและการจัดการตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอ านาจ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

         ในรอบปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินตามตัวบ่งชี้ประเมินจ านวน 5 ตัวบ่งชี้ และมีผล
การประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ  4.60 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ 

 
2555 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
 

4.60 4.80 
 

3.1 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 6 7 7 7 5.00 5.00 
 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 4 5 4.00 5.00 
 

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5 6 5.00 5.00 
 

3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 7 7 5 5 4.00 4.00 
 

3.5 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

95 98 

56 

56.00 

56.00 

5 5.00 5.00 
 58 58 

 

 

 
 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.3_4_06_06_2556__2.3-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.3_4_06_06_2556__2.3-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.3_4_06_06_2556__ซุ้มสวยอวยพรน้อง.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/2.3_5_07_06_2556__2.3-5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/plann/faculty/project_job.asp?typee=1&mane=แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านภูมิทัศน์และการตกแต่งสถานที่%20งานภูมิทัศน์(55)&yy=2555&se=&id=403&p=1
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

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

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
                ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการซึ่งท าหน้าที่ในการให้
ข้อคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารส านักวิทยบริการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 (3.1-1-1) 
โดยก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1) พิจารณาวางนโยบาย และแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
2) วางระเบียบและข้อบังคับภายในหน่วยงาน ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัย  
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3) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการทุกท่านได้รับการชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการประจ าและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักวิทยบริการก าหนดขึ้น (3.1-1-2) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
                 ตามที่ คณะผู้บริหารส านักวิทยบริการได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักวิทยบริการตาม
แผนงานที่วางไว้ มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน มีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายในการด าเนินโครงกา ร
ตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และแผนยุทธศาสตร์ ในคราวประชุมประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม 2556 (3.1-2-1) 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
               ตามที่ประชุมผู้บริหารได้ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายและด าเนินการให้รายงานผลกการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครั้งที่ 1 (3.1-3-1) และครั้งที่ 2 (3.1-3-2) ของปีงบประมาณ 2555 นั้น และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักวิทยบริการ จากการวัดผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินงาน  ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งพบว่า ในปีงบประมาณ 2555  ส านักวิทยบริการมีผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555  ที่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  จากจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด  
25  ตัวบ่งชี้  คิดเป็นอัตราร้อยละ  52   
               ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักวิทยบริการ (3.1-
3-3) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (3.1-3-4) เพ่ือ
มอบฝ่ายที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องน าไปพิจารณาหารือในที่ประชุมระดับฝ่าย  และระดับบุคคลที่รับผิดชอบ  เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
                 ในรอบปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ ได้จัดประชุมบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดทิศทางการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักวิทยบริการ ตลอดจนการประชุมชี้แจงและหารือแนว
ทางการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ จ านวน 2 ครั้ง  ดังนี้ 
                 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556  เพ่ือถ่ายทอดและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับในการ
ด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นรูปธรรม และแจ้งระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับเบื้องต้นที่บุคลากรควรทราบ 
(3.1-4-1) 
                 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 เพ่ือถ่ายทอดและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2555  ตามตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายที่
ก าหนด  และการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอัตลักษณ์ของส านักวิทยบริการ (3.1-4-2) 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
เต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ในปีการศึกษา 2555 นี้ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการและ
บุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน
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การประชุม และการบูรณาการการจัดเก็บเอกสารในงานสารบรรณ (3.1-5-1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของแต่ละ
ฝ่ายได้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงานด้านงาน
สารบรรณ (3.1-5-2)         

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
           ส านักวิทยบริการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน พร้อมด้วยการบริการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจหลักของส านัก ฯ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ดานคือ 
          1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ส านักวิทยบริการมีการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนงาน มีการติดตามผล น ามาวิเคราะห์พิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (กิจกรรมหรือโครงการที่บรรลุเป้าหมาย) 
          2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน
ของแต่ละฝ่ายเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ มีการออกแบบ
สอบถามไปยังผู้ใช้บริการ และสรรหาวิธีการบริหารจัดการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ นอกจากนี้ ยังมีการจัด
โครงการเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในเรื่องต่าง ๆ 
          3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือการให้บริการได้ในระยะเวลาที่ก าหนด ดูจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานเลขานุการ ส านักวิทยบริการ และการบริการในฝ่ายต่าง ๆ 
          4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส านักวิทยบริการได้จัดโครงการ "บริการอย่างไรให้โดนใจ" เพ่ือรับผิดชอบต่อสาธารณในการ
ให้บริการตามภารกิจหลัก เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์และด าเนินการให้เป็นไปตามที่สาธารณหรือมวลชนพึงประสงค์
และเราสามารถตอบสนองได้ 
          5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ทุก ๆ ฝ่ายสามารถ
ทราบกระบวนการต่างๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ (เว็บไซต,์ ระบบส านักงานอัตโนมัติ) 
          6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ส านักวิทยบริการได้เชิญผู้แทนชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาเป็น
คณะกรรมการบริหารของส านักวิทยบริการเพ่ือให้บุคลภายนอกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และทราบ
กระบวนการบริหารจัดการของส านักวิทยบริการ เพ่ือน าสู่ประชาชน 
          7) หลักกระจายอ านาจ (Decentralization) ส านักวิทยาบริการมีการบริหารแบบกระจายอ านาจให้ฝ่ายต่าง 
ๆ ได้บริหารจัดการภายในตั้งแต่การตั้งแผน ตั้งเป้าหมาย ตลอดจนการบริการจัดการเงินงบประมาณภายใน และให้
อ านาจในการตัดสินใจของหัวหน้าฝ่ายในรับบุคคลเข้าท างานก็ดี การลาศึกษาต่อก็ดี ให้เป็นการตัดสินใจของหัวหน้า
ฝ่าย 
          8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ส านักวิทยบริการใช้อ านาจทางกฎหมายด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคเท่า
เทียมกัน เช่น ประกาศต่างๆ ของส านักวิทยบริการ ให้บุคลากรทุกๆ คนยึดถือปฏิบัติ 
          9) หลักความเสมอภาค (Equity) มีการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถ
เข้าถึงผู้บริหารได้ทุกเวลา 
          10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ ส านักวิทยบริการมุ่งฉันทามติเป็นประเด็นส าคัญ เมื่อ
จะมีการด าเนินการสิ่งใดจะต้องให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นอย่างเตม็ที่ และให้มีข้อตกลงกัน เห็นพ้องต้องกัน และ
ลงเป็นสัญญาประชาคมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (3.1-6-1) 
          นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการยังเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในส านักวิทยบริการได้ประเมินผู้บริหารทุกระดับ 
โดยวิธีแจกแบบประเมินให้กับบุคลากรในสังกัดเป็นผู้ประเมินทั้ง 10 องค์ประกอบ (3.1-6-2) 
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7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
               ผู้บริหารส านักวิทยบริการ ได้น าผลการประเมินการบริหารและด าเนินงานของส านักวิทยบริการ ประจ าปี 
2555 จากคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 
1/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (3.1-7-1) มาพัฒนาปรับปรุงแนวทางการบริหารงานของส านักวิทยบริการ ใน
คราวประชุมผู้บริหารส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 (3.1-7-2) เพ่ือให้ส านักวิทย
บริการมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ตามท่ีก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 4 5 7 3 3 5 6 บรรลุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 4 4 7 3 3 5 6 บรรลุ 7 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link เอกสาร 
3.1-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารส านกัวิทยบริการ  - 
3.1-1-2 เอกสารการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบรกิาร  - 
3.1-2-1 ประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการ ครั้งท่ี 2/2556  - 
3.1-3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี2555 ครั้งท่ี 1  - 
3.1-3-2 รายงานผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี2555 ครั้งท่ี 2  - 
3.1-3-3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี2555  - 
3.1-3-4 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านกัวิทยบริการ ครั้งท่ี 1/2556  - 
3.1-4-1 ประชุมบุคลากร ครั้งท่ี 1  - 
3.1-4-2 ประชุมบุคลากร ครั้งท่ี 2  - 
3.1-5-1 การจัดการความรู ้  - 

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 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_1_07_06_2556__3.1-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_1_07_06_2556__%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_2_07_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202-2556%20.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_3_07_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_3_07_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A32555%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_3_07_06_2556__%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_3_07_06_2556__%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%201-2556.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_4_07_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201-2556%20(17%20%E0%B8%A1.%E0%B8%84.56).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_4_07_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202-2556%20.pdf
http://vit.src.ku.ac.th/application/KM/
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3.1-5-2 คู่มืองานสารบรรณ  - 
3.1-6-1 แบบประเมินผู้บริหารทุกระดับ  - 
3.1-6-2 Commitment  - 
3.1-7-1 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านกัวิทยบริการ ครั้งท่ี 1/2556  - 
3.1-7-2 ประชุมผู้บริหารส านักวิทยบริการ ครั้งท่ี 5/2556  - 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 ส านักวิทยบริการ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ของส านักวิทยบริการ (3.2.1-1) และ
คณะท างานการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (3.2.1-2) ในการน าแนวทางไปปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากร โดยได้การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่บุคลากรสามารถน าไปปฏิบัติได้ทั้งงานในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ จากโครงการ "สัมมาทิฐิ เพ่ือการ

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_5_07_06_2556__6.1_4_05_06_2556__%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_6_07_06_2556__%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_6_07_06_2556__%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_7_07_06_2556__%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%201-2556.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.1_6_07_06_2556__%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A.pdf
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สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร" ได้ 1 เรื่องคือ ข้อควรรู้ด้านข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบั งคับต่าง เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในงานต่างๆ ได้รับทราบ 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 
 จากประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการที่ ก าหนดขึ้นมานั้น 
กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะ ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด คือบุคลากรส านักวิทยบริการทั้งหมด 
จ านวน 61 คน มีการถ่ายทอดความรู้โดยบุคลากรของส านักงานเลขานุการ ประกอบด้วย งานบุคคล งานการเงินและ
บัญชี และงานพัสดุ เพ่ือให้บุคลากรส านักวิทยบริการในทุกระดับได้รับความรู้ ความเข้าใจกฎระเบียบเบื้องต้น ซึ่งระบุ
ไว้ในรายงานผลการจัดโครงการ (3.2-1-1) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 ตามที่ส านักวิทยบริการได้มีก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนด เพื่อเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โดยการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลไปสู่บุคคลอ่ืนๆ ที่มีความสนใจที่จะ
พัฒนาตนเอง ทั้งในด้านของระเบียบ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และสามารถ
ตรวจสอบได้ ในโครงการสัมมาทิฐิ ในเรื่อง ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับเบื้องต้นที่บุคลากรส านักวิทยบริการควรรู้ เพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของแบบฟอร์ม ระเบียบ ต่างๆ ให้กับบุคลากร (3.2-2-2) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ( explicit 
knowledge) 
 ส านักวิทยบริการ ได้ก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ ท าหน้าที่ในการรวบรวมความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อาทิ อินเตอร์เน็ต หนังสือ และบทความต่างๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ทั้ง 3 เรื่องที่ก าหนด รวมไปถึง
การน า ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับเบื้องต้นที่บุคลากรส านักวิทยบริการควรรู้ โดยรวบรวมและน ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับและน ามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ KM ของส านักวิทยบริการ (3.2-4-1) เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรส านักวิทยบริการและบุคคลภายนอกน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 2 5 4 2 5 4 5 ไม่บรรล ุ 5 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 3 5 5 3 5 5 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ :  ได้เพิ่มในข้อที่ 5 เนื่องจากมีการจัดท าและน าความรู้ของผู้มีประสบการณ์ตรงมาเป็นแนวปฏิบัติและ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link เอกสาร 
3.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ภายใน  - 
3.2-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจดัการความรูภ้ายในหน่วยงาน  - 
3.2-2-1 รายงานผลโครงการสมัมาทิฐิ  - 
3.2-3-1 ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับเบื้อตน้ท่ีบุคลากรส านักวิทยบริการควรรู้  - 
3.2-4-1 เว็บไซต์การจัดการความรู ้  - 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 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

สถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_1_07_06_2556__%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20KM.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_1_07_06_2556__%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20Km.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_2_07_06_2556__3.2_2_22_05_2556_2556_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3KM.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.2_3_07_06_2556__%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.pdf
http://vit.src.ku.ac.th/application/KM/
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

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

หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 ส านักวิทยบริการ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการ โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ เป็นประธาน และมีหัวหน้าฝ่าย ตลอดจนผู้แทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นกรรมการ (3.3-1-1) เพ่ือท า
หน้าที่ประชุมหารือและพิจารณาก าหนดหัวข้อความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามบริบทของส านักงาน
วิทยบริการและตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ก าหนดให้คณะกรรมการท าหน้าที่ดังนี้ 
 1) ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และวิธีด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  
 2) ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความเสี่ยง  
 3) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการจัดการความเสียง และจัดท าแผนการบริหารความเสียงในหน่วยงาน  
 4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน 
จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2555 (3.3-2-1) ได้มีการประชุมหารือ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดความ
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เสี่ยงตามบริบทของส านักวิทยบริการ  ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
และปัจจัยที่ก่อนให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ดังต่อไปนี้  
    1. ความเสี่ยงด้านความเสี่ยงทรัพยากร  
 1) โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาเขตศรีราชา หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์  
     2) บุคลากรปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินไม่เพียงพอ หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเลขานุการ  
    2. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
     1) ด้านการก าหนดคุณสมบัติคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่รัดกุมพอ (Spec) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงาน
เลขานุการ  
    3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
     1) ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายซ่อมบ ารุง  
     2) Competency เพ่ือการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายซ่อมบ ารุง  
    3) กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการต่างๆของห้องสมุด หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายห้องสมุด  
    4) การให้บริการ การเรียนการสอน ระบบจองห้องเรียนและระบบแจ้งปัญหาอุปกรณ์ขัดข้องผ่าน
ระบบออนไลน์ หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 ในปีงบประมาณ 2555 ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักงานวิทยา
เขตศรีราชา ได้ร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์การจัดท าแบบประเมินความเสี่ยง โดยครอบคลุมหัวข้อและรายละเอียด 
ดังนี้ ขั้นตอนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ของขั้นตอนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงถึง
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ระดับความเสี่ยงและการจัดล าดับของความเสี่ยง ตามล าดับ นอกจากนี้ มีการจัดท าแผนภูมิ
ความเสี่ยงของหัวข้อความเสี่ยงทั้งดังกล่าวด้วย (3.3-3-1)  

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 ในปีงบประมาณ 2555  ส านักวิทยบริการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการ ได้มี
การพิจารณาในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และก าหนดหัวข้อความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ที่มีความ
ครอบคลุมใน 3 ด้าน ตามแผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการ (3.3-4-1) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ส านักวิทยบริการ ได้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1 (3.3-5-1) 
และจัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555 (3.3-5-1) 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการพิจารณาต่อไป      

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 ส านักวิทยบริการ ได้น าผลการประเมินการบริหารเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2555  และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2556 
(3.3-6-1) มาใช้ในการปรับแผนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานวิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีงบประมาณ 
2556 (3.3-6-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 4 6 3 3 5 5 บรรลุ 6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 2 4 6 2 3 5 6 บรรลุ 6 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link เอกสาร 
3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งส านักวิทยบริการ  - 
3.3-2-1 การประชุมบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555  - 
3.3-3-1 ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง(ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์)  - 
3.3-3-2 ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง(ฝ่ายห้องสมดุ)  - 
3.3-3-3 ประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง(ฝ่ายเทคโนฯ)  - 
3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการ 2555  - 
3.3-5-1 ติดตามแผนบริหารความเสี่ยงส านกัวิทยบริการ ครั้งท่ี 1  - 
3.3-5-2 รายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการ  - 
3.3-6-1 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านกัวิทยบริการ 1/2556  - 
3.3-6-2 แผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการประจ าปี 2556  - 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_1_07_06_2556__3.3-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_2_08_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%201-2555%20(18%20%E0%B8%81.%E0%B8%A2.56).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_3_08_06_2556__%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%202%20(%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AF).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_3_08_06_2556__%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%202%20(%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_3_08_06_2556__%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%202%20(%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AF).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_4_08_06_2556__%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B555(%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_5_08_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%5d%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_5_08_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B555(%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_6_08_06_2556__%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD6%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AF.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.3_6_08_06_2556__%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%202556%20(%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2).pdf
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รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

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

มีประสิทธิภาพ 
  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่

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

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

      ส านักวิทยบริการ มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีการวิเคราะห์
อัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 (3.4-1-1) ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ส านักงานเลขานุการได้มีการ
ส ารวจความต้องการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเปิดอาเซียนตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา
บุคลากรด้านขีดสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competencies) (3.4-1-2) และจัดท าแผนการฝึกอบรม/สัมมนา
ประจ าการศึกษา 2555 (3.4-1-3) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 จากแผนอัตราก าลังข้างต้น ส านักงานเลขานุการ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรดังนี้  
 1) การสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใส และก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบ ตามผังขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของส านักวิทยบริการ (3.4-2-1)  
 2) การวิเคราะห์งาน (Job analysis) ก่อนเปิดรับสมัครนั้น หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จะเป็นผู้การวิเคราะห์งาน 
โดยก าหนดลักษณะงาน (Job description) ระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่จ าเป็นก่อการปฏิบัติงาน ตามค าขออนุมัติ
เปิดรับสมัคร (3.4-2-2) เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีความเข้าใจในสายงาน ท าให้การปฐมนิเทศหรือฝึกอบรมวิธีการ
ท างานรวดเร็วสามรถปฏิบัติงานได้ตาม Job description รายบุคคลได้ทันที (3.4-2-3)  
 3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job evaluation) ทีมีรูปแบบชัดเจน (3.4-2-4)  
 4) มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของแต่ละต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้งมีการ
ติดตามตรวจสอบเป็นลายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (3.4-2-5) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ส านักวิทยบริการ ได้มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
 1) ปรับปรุงห้องส านักงานเลขานุการเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานให้น่าอยู่ และมีอุปกรณ์เครื่องมือ
ในการท างานให้กับบุคลากรทุกคน (3.4-3-1)  
 2) มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรขอรับรางวัล โดยงานบุคคล ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการกรอง
เรื่องหรือผลงานที่บุคลากรภายในส านักวิทยบริการมีคุณสมบัติในการขอรับรางวัล เช่น  
  2.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (3.4-3-2)  
  2.2 เกณฑ์การคัดเลือก บุคลากรดีเยี่ยม ประจ าปี 2555 (3.4-3-3)  
 3) มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเยี่ยม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส านักวิทย
บริการ http://www.vit.src.ku.ac.th (3.4-3-4)  
 4) มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพของบุคลากรประจ าปี (3.4-3-5) 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักวิทยบริการ มีการติดตามบุคลากรที่ได้ขอศึกษาต่อโดยขอใช้ทุนขอส านักวิทยบริการ เมื่อจบ
การศึกษาแล้วน ากลับมาพัฒนางานด้านใดบ้างโดยติดตามจากบันทึกขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาเมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับภาระงานที่ได้รับมอบหมายเดิมกับภาระงานใหม่หลังจากที่ได้ปรับเพ่ิมวุฒิการศึกษาไปแล้ว (3.4-4-1) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
 ส านักวิทยบริการ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรของส านักวิทยบริการ โดยจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับเบื้องต้นที่บุคลากรควรรู้ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
(3.4-5-1)  

 นอกจากนี้ ส านักงานเลขานุการมีมาตรการและแนวทางให้บุคลากรถือปฏิบัติโดยการจัดท าคู่มือ ข้อปฏิบัติ 
ระเบียบ ข้อบังคับเบื้องต้นให้รับทราบ (3.4-5-2) แจ้งการบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการด้วยระบบพิมพ์ลายนิ้วมือ 
และถือเป็นวินัยการปฏิบัติราชการภายในส านักวิทยบริการ (3.4-2-3) ดังนี้  

 1) มีประกาศการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา  
 2) มีการสรุปข้อมูลการ ขาด ลา มาสาย เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
 3) มีการน าหลักฐานในข้อ 1 และข้อ 2 มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความมีวินัยของบุคลากร 

ส านักวิทยบริการและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจ าปีของบุคลากรด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 4 5 5 3 4 4 7 ไม่บรรล ุ 6 

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 5 5 5 4 4 4 7 ไม่บรรล ุ 6 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร Link เอกสาร 

3.4-1-1 แผนอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555  - 
3.4-1-2 ผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  - 
3.4-1-3 แผนการฝึกอบรม/สมัมนาบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2555  - 
3.4-2-1 ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร  - 
3.4-2-2 การวิเคราะห์งานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  - 
3.4-2-3 เอกสาร (Job analysis),(Job description)  - 
3.4-2-4 เอกสารตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  - 

3.4-2-5 
มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของแต่ละต าแหน่งงานท่ีก าหนด 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นลายบุคคล เพื่อการสนับสนุนอยา่งต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2555 

 - 

3.4-3-1 เอกสารการปรับปรุงห้องส านักงานเลขานุการ  - 
3.4-3-2 การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากร  - 
3.4-3-3 โครงการบุคลากรดีเยีย่มประจ าปี 2555  - 
3.4-3-4 ประชาสมัพันธ์ยกย่องบุคลากรดีเยี่ยม  - 
3.4-3-5 การตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร  - 
3.4-4-1 รายงานขอปรับวุฒิการศึกษา  - 
3.4-4-2 ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายในปัจจุบัน  - 
3.4-5-1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร  - 
3.4-5-2 คู่มือการปฏิบตัิงาน  - 
3.4-5-3 ประกาศการลงเวลาปฏิบตัิราชการบุคลากรส านักวิทยบริการ  - 

 
 
 
 
 
 
 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_1_08_06_2556__3.4-1-1.xls
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_1_08_06_2556__3.4-1-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_1_08_06_2556__3.4-1-3.xlsx
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_2_08_06_2556__3.4-2-1.doc
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_2_08_06_2556__3.4-2-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_2_08_06_2556__3.4-2-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_2_08_06_2556__3.4-2-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_2_08_06_2556__3.4-2-5.xls
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_3_08_06_2556__3.4-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_3_08_06_2556__3.4-3-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_3_08_06_2556__3.4-3-3.pdf
http://vit.src.ku.ac.th/
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_3_08_06_2556__3.4-3-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_4_08_06_2556__3.4-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_4_08_06_2556__3.4-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_5_08_06_2556__3.4-5-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_5_08_06_2556__3.4-5-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.4_5_08_06_2556__3.4-5-3.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 95 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการ มีบุคลากร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 จ านวนทั้งสิ้น 58 คน และจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ มีจ านวนทั้งสิ้น 56 คน คิดเป็นร้อยละ 96.55 และคิดเป็นค่าคะแนน เท่ากับ 
5 คะแนน 
      =  56 x 100 = 96.55 
           58  
 คะแนนที่ได้ =  96.55 x 5 = 6.03 คะแนน 
            80  
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 39.5 88.76 47 94.00 56 
96.55 5 5 5 95 บรรลุ 98 

44.5 50 58 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 37.50 84.27 47 94 56 
96.55 5 5 5 95 บรรลุ 98 

44.50 50 58 
หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link เอกสาร 
3.5-1 แบบเก็บข้อมูลบุคลากรทีไ่ดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ  - 

   

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/3.5__08_06_2556__3.5-1-1.xlsx
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ส านักวิทยบริการ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมินในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและ

งบประมาณ มีตัวบ่งชี้ทั้งหมดจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงระบบ และกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

ในรอบปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินตามตัวบ่งชี้ประเมินจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และมีผล
การประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 4.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ  7  7 7   6 5.00 4.00   

 
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 และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 

และบุคลากร 
  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการด าเนินงาน 

    ในปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
              ส านักวิทยบริการ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (2552 - 2556)(4.1 -1-1) ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี ของส านักวิทยบริการ (2552 - 2556) และแสดงแหล่งที่มาของเงินรายได้ และแหล่งใช้ไปของ
เงิน เพื่อรองรับการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานประจ าของส านักวิทยบริการ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
              ส านักวิทยบริการ มีรายได้หลักจากการจัดสรรค่าหน่วยกิตของคณะทุกภาคการศึกษา ในอัตราร้อยละ 15 
และค่าบ ารุงการศึกษาของรายได้ค่าหน่วยกิตทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 98 ของรายได้ทั้งหมดที่ส านักวิทยบริการได้รับ
จัดสรร และเนื่องจากรายได้หลักมาจากการจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา ท าให้ส านั กวิทยบริการต้อง
จัดสรรแหล่งเงินที่ได้มาให้เพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจของหน่วยงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 5 
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน ตามแผนกลยุทธ์การเงินในส่วนที่ 3 การบริหาร
จัดการการเงินและงบประมาณ (4.1-2-1) 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร 
               ส านักวิทยบริการ มีการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน(4.1-3-1) และงบประมาณเงินรายได้(4.1-3-2) 
ประจ าปีงบประมาณ โดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักวิทยบริการ
ประจ าปีงบประมาณนั้นฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกันและมีความครอบคลุมถึงพันธกิจ การพัฒนาหน่วยงาน และเป็น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ที่มีการจ่ายจริงและสอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาของส านักวิทยบริการ   

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
                  ส านักวิทยบริการ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ที่แสดงฐานะทางการเงินของส านัก
วิทยบริการเป็นประจ าทุกเดือน อันประกอบด้วย งบดุล (4.1-4-1) งบรายรับ-ค่าใช้จ่าย (4.1-4-2) งบกระทบยอดบัญชี
เงินฝากธนาคาร (4.1-4-3) งบกระทบยอดเงินฝากออมทรัพย์ (4.1-4-4) รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (4.1-4-5) ฯลฯ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ได้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ (4.1-4-6) และน าเสนอรายงานทางการ
เงินในคราวประชุมผู้บริหารส านักวิทยบริการครั้งที่4/2556 (4.1-4-7) เพ่ือพิจารณาและเป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนและการตัดสินใจในการบริหารเงินรายได้ส านักวิทยบริการ 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
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               ตามที่ได้ น าเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการแล้วนั้น 
ส านักงานเลขานุการน าข้อมูลในงบประมาณเหลือจ่าย (4.1-5-1) ในแต่ละแผนงานตั้งแต่อดีต มาเป็นฐานข้อมูลใน
การศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตของรายจ่ายเพ่ือเป็นฐานข้อมูลและน ามาใช้ประโยชน์ ในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และค าของบประมาณเงินรายได้ของส านักวิทยบริการ รวมทั้งได้น าแผนการรับนิสิตของ
แต่ละคณะมาวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์รายรับในอนาคต (4.1-5-2) 

6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                 ส านักวิทยบริการ มีการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายในของส านักวิทยบริการ (4.1-6-1) ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมีการเบิกจ่ายเงินรายได้ที่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และมีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการบริหารและการด าเนินงานด้านพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ ปี 2555 ส านักวิทยบริการ ยังไม่ได้รับการตรวจสอบภายในอันเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารทางด้านการเงินการคลัง เป็นระบบ ERP ทั้งมหาวิทยาลัยจึงต้องชะลอการเข้าตรวจสอบภายในไว้
ก่อน 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
             ผู้บริหาร ส านักวิทยบริการ ได้มีการติดตามการใช้เงินในที่ประชุมผู้บริหารส านักวิทยบริการเป็นประจ าทุก
เดือน เพ่ือพิจารณาและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของเงินรายได้ของส านักวิทยบริการ ตามล าดับ 
เพ่ือน าข้อมูลการเงินดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในการรายงานและการตัดสินใจในการบริหารและการด าเนินงานต่าง ๆ 
เช่น ความเหมาะสมในการปรับแผน ในคราวประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 4.2 การขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณเงินรายได้ (ครั้งที่ 4) ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา เป็นต้น (4.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 7 7 5 5 5 7 บรรลุ 7 

 

 

 

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 (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 7 6 5 5 4 7 ไม่บรรล ุ 7 

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานในข้อ 6 

รายการหลักฐาน 

 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link เอกสาร 

4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ 2552-2556  - 
4.1-2-1 ส่วนท่ี 3 การบริหารจัดการการเงนิและงบประมาณ  - 
4.1-3-1 ค าของบประมาณเงินรายได2้555  - 
4.1-3-2 ค าของบประมาณแผ่นดิน2555  - 
4.1-4-1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 กันยายน 2555  - 
4.1-4-2 งบรายไดค้่าใช้จ่าย 30 กันยายน 2555  - 
4.1-4-3 งบกระทบยอดเงินฝากวิทยาเขตศรีราชา  - 
4.1-4-4 งบกระทบยอดเงินฝากส านักวิทยบริการ  - 
4.1-4-5 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  - 
4.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักวิทยบริการ  - 
4.1-4-7 ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4/2556 (รายงานไตรมาส4-2555)  - 
4.1-5-1 รายงานงบประมาณเหลือจา่ย  - 
4.1-5-2 พยากรณร์ายรับและรายจา่ยในอนาคต  - 
4.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  - 
4.1-7-1 รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที ่2/2556  - 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัว

บ่งชี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงการให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพภายในอย่างทั่วถึง และการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานหน่วยงาน ที่เล็งเห็นถึง
การน าระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าวัน           

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_1_08_06_2556__4.1-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_2_08_06_2556__4.1-2-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_3_08_06_2556__4.1-3-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_3_08_06_2556__4.1-3-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_4_08_06_2556_VIT_4.1-4-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_4_08_06_2556_VIT_4.1-4-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_4_08_06_2556__4.1-4-3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_4_08_06_2556__4.1-4-4.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_4_08_06_2556__4.1-4-5.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_4_08_06_2556__4.1-4-6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_4_08_06_2556__4.1-4-7.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_5_08_06_2556__4.1-5-1.xls
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_5_08_06_2556__4.1-5-2.xlsx
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_6_08_06_2556__4.1-6-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/4.1_7_08_06_2556__4.1-7-1.docx
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ในรอบปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินตามตัวบ่งชี้ประเมินจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และมีผล
การประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 4.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3  ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 3.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 7  8 8  6  4.00 3.00   

5.2 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9 ไม่น าไปคิด
คะแนน) 

ข้อ 5 5 2 2 2.00 2.00  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพ
ตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกจิกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ มีผลการด าเนินงาน 8 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน 
ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 ส านักวิทยบริการ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของส านักวิทยบริการและมีการด าเนินงานตามกระบวนการ
และกลไกการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการด าเนินงานประจ าของ
บุคลากร โดยใช้กระบวนงาน PDCA เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน 
การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการมีการก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพดูแลรับผิดชอบและผลักดันให้ระบบ
ประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับฝ่าย (5.1 -1-1) และระดับ
ส านักวิทยบริการ (5.1-1-2) มีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย (Peer Review) และระดับส านักวิทย
บริการ อย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีการศึกษา 2555 ได้ก าหนดให้มีการ Peer Review  ระดับฝ่ายและมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของฝ่ายต่างๆเพ่ือด าเนินการตรวจประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้  
 1) วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ตรวจประเมินส านักงานเลขานุการ   
 2) วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ตรวจประเมินฝ่ายซ่อมบ ารุง  
 3) วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ตรวจประเมินฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  
 4) วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ตรวจประเมินฝ่ายห้องสมุด  
 5) วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตรวจประเมินฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
           ส านักวิทยบริการ มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องป ระกันคุณภาพ มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของส านักวิทยบริการโดยมีผู้บริหารของส านักวิทยบริการประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ และผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นที่ปรึกษา และ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ และมีหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและผู้แทนแต่ละฝ่ายเข้าร่วมเป็นกรรมการ (5.1-2-
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1) โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี
การก าหนดมาตรฐาน เป้าหมาย ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม มีการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพเป็นประจ าสม่ าเสมอเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของ
ส านักวิทยบริการโดยรวม และในปีการศึกษา 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักส านักวิทย
บริการ จ านวนทั้งสิ้น  3  ครั้ง (5.1-2-2 - 5.1-2-4) 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
               ส านักงานวิทยบริการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เพ่ือก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ตามอัตลักษณ์ ของส านักวิทยบริการ ซึ่งในปี
การศึกษา 2555 ส านักส านักวิทยบริการได้ก าหนดอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยโดยการเลือกจากอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย "ส านักดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค สามัคคี"  มติที่ประชุมเห็นชอบ เลือกค าว่า สามัคคี มาเป็นอัตลักษณ์ของ
ส านักวิทยบริการ โดยเริ่มต้นจากการจัดโครงการ "สานสามัคคีพ่ีน้องชาวส านัก" เพ่ือก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของ
ส านักวิทยบริการต่อไปในอนาคต 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนดังนี้  
 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายส านักวิทยบริการ เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม ดูแลระบบ
ประกันคุณภาพ ก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ มีการติดตามผลการด าเนินงาน ของแต่ละตัวบ่งชี้ 
ให้บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ และมีการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่ายและระดับส านัก (5.1-4-1)  
 2) มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง ของส านักวิทยบริการ ซึ่งรวมผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของส านักวิทยบริการ เสนอต่อส านักประกัน
คุณภาพ บางเขน เพ่ือทราบ ตลอดจนมีการเผยแพร่ในท่ีสาธารณะบนระบบออนไลน์ (5.1-4-2)  
 3) มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักวิทยบริการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ (สปค.01) โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักวิทยบริการ ครั้งที่ 1 /2555 (5.1-4-3) 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 ส านักวิทยบริการ มีการน าผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงในการท างาน ตามแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพของส านักวิทยบริการ (สปค.01) (5.1 -5-1) และการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) (5.1-4-2) ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและในการ
ประชุมผู้บริหารส านักวิทยบริการ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีจ านวนโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 10 โครงการ/
กิจกรรม ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามแผนจ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 2 
โครงการ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
               ส านักวิทยบริการ ได้ขอความอนุเคราะห์ระบบสารสนเทศที่สามารถน าเสนอและบันทึกข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานประกันคุณภาพครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพจากส านักงานวิทยาเขตศรีราชา (SAR 
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Online) (5.1-6-1) และสามารถใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล ระดับฝ่าย และระดับส านัก โดยมีระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพ่ือรองรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของส านักวิทยบริการ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 

 ส านักวิทยบริการ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ โดยมีการ
ถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่ระดับบุคคลและหน่วยงานตามพันธกิจหลักที่รับผิดชอบแล้วนั้น ยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2555 (5.1-7-1) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
           ตามที่ ส านักวิทยบริการ และ ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้มีการจัดท าโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านประกันคุณภาพ เรื่อง การใช้งาน ระบบ SAR Online ร่วมกัน เพ่ือการจัดเก็บฐานข้อมูลประกันคุณภาพเดียวกัน 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ในส่วนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลด้านประกันคุณภาพ (5.1-8.2) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 8 9 8 4 5 4 7 บรรลุ 9 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 8 7 6 4 4 3 7 ไม่บรรล ุ 7 

หมายเหตุ :  ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อที่ 4,5,7 

 

 

 

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 Link เอกสาร 
5.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับฝา่ยส านักวิทยบริการ  - 
5.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพส านักวิทยบริการ  - 
5.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพส านักวิทยบริการ  - 
5.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพครั้งท่ี 1/2555  - 
5.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพครั้งท่ี 2/2555  - 
5.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพครั้งท่ี 1/2556  - 
5.1-3-1 โครงการสานสามัคคีพี่น้องชาวส านักวิทยบริการ  - 
5.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพส านักวิทยบริการ  - 

5.1-4-2 
รายงานการประเมินตนเองประจ าปีท่ีน าส่งบางเขนและขึ้นเว็ปประชาสัมพันธ์ต่อ
สาธารณะชน 

 - 

5.1-4-3 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านกัวิทยบริการครั้งท่ี 1/2555  - 
5.1-5-1 สปค.01  - 
5.1-5-2 สปค.02  - 
5.1-6-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบ SAR Online  - 
5.1-7-1 แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสตูรเลขานุการ  - 
5.1-7-2 รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการ  - 
5.1-8-1 หนังสือขอศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านประกันคณุภาพ  - 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
(สมศ.9 ไม่น าไปคิดคะแนน) 

 

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

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนนิงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนรว่มของชุมชนหรือองค์กร  
  2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปไีม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80  

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_1_06_04_2556_2556_5.1-1-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_1_21_05_2556_2556_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_24_04_2556_2556_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_08_06_2556_VIT_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A11-2555.docx
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_08_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A12-2555.docx
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_2_08_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%201-2556.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_3_24_04_2556_2556_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_4_24_04_2556_2556_%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_4_24_04_2556_2556_src%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202555.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_4_08_06_2556__%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%201-2555.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_5_08_06_2556__%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%84.01.xls
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_5_08_06_2556__%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%84.02.xls
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_6_24_04_2556_2556_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20SAR%20%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD6.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_7_08_06_2556__5.1-7-1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_7_08_06_2556__5.1-7-2.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/5.1_8_02_05_2556_2556_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD8.pdf
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนนิกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
  4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน  
  5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  

 
 
ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

 ส านักวิทยบริการ ได้มีแผนและกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการเขียนขออนุมัติ
เปิดโครงการ จ านวน 2 โครงการประกอบด้วย 

 1) โครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน (5.2-1-1 ) 
 2) โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 3 (5.2-1-2) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 การด าเนินงานของทั้ง 2 โครงการนั้น ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือวัดผลส าเร็จของ

โครงการ โดยบรรลุเป้าหมายของการด าเนินโครงการร้อยละ 100 ซึ่งการด าเนินโครงการนั้นได้ก าหนดตัวชี้วัดของแต่
ละโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน (5.2-2-1) ตัวชี้วัดประกอบด้วย  
   - ร้อยละความพึงพอใจระดับดีข้ึนไปร้อยละ 80 
   - จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ 2 เครือข่าย 
   - กิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม 
2) โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 3 (5.2-2-2) ตัวชี้วัดประกอบด้วย 
   - ระดับความพึงพอใจของผู้ไม่ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า3.51 
   - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน  

ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า ทั้ง 2 โครงการ บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้  
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 25

53 
2554 2555 2553 2554 2555 

5.2 - 5  2  - 5  2 5  ไมบ่รรลุ 5  

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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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.2 - 5  2 - 5  2 5 ไม่บรรลุ 5 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-1 ขออนุมัติเปิดโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน 
5.2-1-2 ขออนุมัติเปิดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 3 
5.2-2-1 รายงานผลโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน 
5.2-2-2 รายงานผลโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ชุมชน ครั้งที่ 3 

 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมินในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงการที่หน่วยงานได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในภาพรวมขององค์กรมา
เป็นแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้มากขึ้นจนสามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้         

 ในรอบปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินตามตัวบ่งชี้ประเมินจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และมีผล
การประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ 4.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผลประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    4.00 3.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ  5  5 4   3 4.00 3.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 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 าคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

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

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

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

  5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 ส านักวิทยบริการ มีผลการด าเนินงาน 4 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงาน
หรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 
              ส านักวิทยบริการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (6.1 -1-1) เพ่ือ
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักวิทยบริการและจัดท าหรือทบทวนกระบวนการหลักที่
ส าคัญด้านการให้บริการ และครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจหลักที่ส าคัญของส านักวิทยบริการ โดยมีน างาน
บริการต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน มีความรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และลดขั้นตอนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักที่ส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
 ในปีงบประมาณ  2555  ส านักวิทยบริการ ได้มีการน ากระบวนงานบริการมาท าการทบทวนข้อก าหนดที่
ส าคัญของแต่ละกระบวนงาน ตามความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือลดขั้นตอนและลดระยะเวลา
การให้บริการ จ านวน 13  กระบวนงาน  ดังนี้ 
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 1) การรับ-ส่งหนังสือ 
 2)การออกหนังสือรับรองพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณและเงินรายได้ 
 3)การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
 4) การขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์เพ่ืองานกิจกรรมและงานพิธีการต่างๆ 
 5)การขอใช้ห้องเรียนและอุปกรณ์นอกเหนือการเรียนการสอนปกติ 
 6) งานพิมพ์ป้ายไวนิล 
                  7) งานตัดป้านโฟมและสติกเกอร์ 
                  8) กระบวนการออกบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีศรีราชา 
                  9) การฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์วิทยาเขตศรีราชา 
                  10) มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
                  11) การจัดท าหนังสือออกภายนอก 
                  12) การแจ้งซ่อมบ ารุง 
                  13) การซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 ส านักวิทยบริการ มีการออกแบบและทบทวนกระบวนงานหลักของการให้บริการโดยเน้นการลดขั้นตอน
และลดระยะเวลาการให้บริการ มีการจัดมาตรฐานแผนภาพกระบวนงานหลักในการให้บริการของฝ่ายที่รับผิดชอบใน
แต่ละกระบวนงานหลัก ดังนี้   
                  1) ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบกระบวนงาน การขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีศรีราชาและ
กระบวนงานการฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์วิทยาเขตศรีราชา (6.1-3-1)   
                  2) ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบกระบวนงานด้านการผลิตสื่อประกอบด้านงานพิมพ์ป้ายไวนิล 
งานตัดป้ายและสติกเกอร์ และกระบวนงานด าเนินการให้บริการโสตศัศนูปกรณ์ (6.1-3-2)  
                  3) ส านักงานเลขานุการ รับผิดชอบกระบวนงาน การออกหนังสือรับรอง (6.1-3-3)   
                  4) ฝ่ายห้องสมุด รับผิดชอบในกระบวนงานการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (6.1-3-4)  

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น 
ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 
 ส านักวิทยบริการ ได้มีการทบทวน และปรับปรุงกระบวนงานหลักของการให้บริการ โดยการจัดเก็บข้อมูล
ตามแผนผังกระบวนงาน เพ่ือท าให้การบริการมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว ลดระยะเวลาการด าเนินงาน ลด
ข้อผิดพลาด และลดข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตามเอกสารแนบ 
 
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 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4 4 4 4 4 4 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 3 4 3 3 4 3 5 ไม่บรรล ุ 5 

หมายเหตุ :  ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อที่ 4 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร Link เอกสาร 
6.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง  - 
6.1-2-1 สรุปขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  - 
6.1-3-1 แผนภาพกระบวนงานหลัก(ฝ่ายคอม)  - 
6.1-3-2 แผนภาพกระบวนงานหลัก(ฝ่ายเทคโน)  - 
6.1-3-3 แผนภาพกระบวนงานหลัก(เลขานกุาร)  - 
6.1-3-4 แผนภาพกระบวนงานหลัก(ฝ่ายหอ้งสมุด)  - 
6.1-4-1 รายงานผลการเก็บข้อมูลฝ่ายบริการคอม  - 
6.1-4-2 รายงานผลการเก็บข้อมูลส านักงานเลขา  - 
6.1-4-3 รายงานผลการเก็บข้อมูลฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  - 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_1_09_06_2556__%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_2_09_06_2556__6.1-2-1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_3_09_06_2556__%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81(%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_3_09_06_2556__%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81(%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_3_09_06_2556__%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81(%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_3_09_06_2556__%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81(%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94).pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_4_09_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_4_09_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
http://qa.src.ku.ac.th/qasar/fac/mydoc/6.1_4_09_06_2556__%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99.pdf
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บทท่ี 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

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

การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านักวิทยบริการ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก - - 3.00 3.00 4.42 4.40 3.95 3.93 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.75 - - 4.60 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้ 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.33 4.11 4.42 4.40 4.40 4.23   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี   

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการ ดังนี้ 
 1. การสนับสนุนพันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ พบว่า ส านักวิทยบริการมีการ
ด าเนินงานภารกิจหลักภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี  ซึ่งส านักวิทยบริการมีภารกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอนจึง
พิจารณาว่ายังคงต้องพัฒนาด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการให้มีค่าเฉลี่ยมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งข้ึน  
 2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ตามที่ส านักวิทยบริการได้รับภารกิจหลักในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการนั้น ส านักวิทยาบริหารยังคงให้ความส าคัญกับพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทย
ลัย โดยแฝงการบริการของส านักวิทยบริการไปสู่การสนับสนุนงานวิจัย (R2R) ในภาพรวมของระบบการเรียนการสอน
ด้วยเช่นกัน ด้านการให้บริการทั้งด้านสารสนเทศห้องสมุด โสตทัศนูปกรณ์ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานทางวิชาการด้านต่าง ๆ ซึ่งให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานการเรียนการสอนและงานวิจัยให้ส าเร็จไปด้วย
องค์ประกอบที่ครบถ้วน 
 3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ส านักวิทยบริการแผนในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม เช่น การออกไปส่งเสริมวิชาชีพแก่ชุมชน  การให้บริการแก่สังคมในการไปชี้แนะและน าเสนอการจัด
ห้องสมุดให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่าง ๆ  และในอนาคตส านักวิทยบริการจะให้การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเต็ม
รูปแบบทั้งในด้านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ  และการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หรือการเข้าร่วมกับโครงการพัฒนาวิชาการ  
 4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ส านักวิทยบริการ ให้การสนับสนุน
และส่งเสริมด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเต็มก าลัง  มีการด า เนินการอย่างต่อเนื่องในวาระต่างๆ เช่น  วัน
สงกรานต์  วันขึ้นปีใหม่  การจัดให้มีงานบุญเนื่องในวันครบรอบของส านักวิทยบริการ 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของส านัก 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักวิทยบริการ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 จุดแข็ง 

1. ส านักวิทยบริการ มีการก าหนด ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินอย่างชัดเจน ที่
สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และน าผลไปปฏิบัติงาน ประเมินผลงาน น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ

ที่ตรงกัน เพ่ือรับทราบเป้าหมายขององค์กรให้เป็นอันหนึ่งเดียวกัน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ของเป้าประสงค์บางตัวไม่สามารถด าเนินการวัดและประเมินผลได้ 
 ข้อเสนอแนะ 

1.    ควรสร้างแนวทางหรือปรับตัวชี้วัดให้สามารถวัดและประเมินผลได้ครบทุกตัวชี้วัด 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
 จุดแข็ง 

1. มีระบบและเครื่องมือที่เพียบพร้อมทันสมัย 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริการอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมีไม่ครบทุกฝ่าย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท าแผนการให้บริการทุกฝ่ายให้ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของส านักวิทยบริการ 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง 

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเป็นประธานโครงการต่างๆ เพ่ือฝึกทักษะ
การเป็นผู้น า 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บริหารควรจัดท าแผนการมอบหมายงานอย่างชัดเจน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. คู่มือการปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการยังไปเป็นรูปธรรม 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรรวบรวมและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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- 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการแสดงแหล่งงบประมาณรายได้จริงที่ตรงตามปีงบประมาณ ในกรณีที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ 
2. เอกสารล่าช้ากว่า 3 วันท าการ ที่ควรจะได้รับการบันทึกบัญชี 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท างบประมาณรายได้ที่เกิดขึ้นจริงตามปีงบประมาณและจัดท างบการเงินของแต่ละฝ่ายเพ่ือ ให้

สามารถวิเคราะห์ต้นทุนการด าเนินงานตามฝ่ายได ้
2. ควรเร่งติดตามเอกสารให้กลับมาที่บัญชีให้ทันภายใน 3 วันท าการเพ่ือให้การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน

ที่สุด 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
 1.  มีการตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องก่อนลงบัญชี 
 2. การรับ-จ่ายเงินต้องมีหลักฐานยืนยันการเบิกจ่ายได้จริง 
 3. มีการวิเคราะห์รายการหลังจากการบันทึกบัญชีไปแล้วให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้ความรู้แก่บุคลากรในการน าประกันคุณภาพมาท าเป็นงานประจ า 
2. ควรมีกระบวนการกระจายตัวบ่งชี้ต่างๆ และมีการทวนสอบท าความเข้าใจกับความหมายและบริบทต่าง 

ๆ ของการประกันคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดการน าข้อมูลที่จัดเก็บตามระยะเวลามาตรฐานมาสรุปผลการวิเคราะห์และประกาศใช้ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าข้อมูลที่จัดเก็บมาทบทวนและสรุปผลตามกระบวนงานต่างๆ ใช้ตามเอกสารแสดงแผนภาพ 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 ส านักนักวิทยบริการ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ส านักงาน
เลขานุการ 

1.   
2.   

1. 
2. 

1.   
2.  

1. ควรจัดรูปแบบ
เอกสารหลักฐานให้
เหมาะสมกับการตรวจ 
เช่น การจัดกลุม่
แผนปฏิบัติงานใหเ้ป็นไป
ตามภารกิจหลัก  
2. ควรมีการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผน
ต่อผู้บริหาร อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
ส านักงาน
เลขานุการ 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. ควรเร่งด าเนินการ
ตามแผนการให้บริการ
ให้ทันก าหนดปี
การศึกษา 
2. ควรจัดกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อให้บุคลากร
ได้มสี่วนร่วมกับกิจกรรม
ด้านความปลอดภยั เช่น 
กิจกรรมซ้อมดับเพลิง 

ฝ่ายบริการ 
คอมพิวเตอร ์

1.มีการพัฒนาการ
ให้บริการ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
มากขึ้น โดยดจูากผล
การประเมินความพึง
พอใจ 3.21 เพิ่มขึ้นเป็น 
3.78 
 

1. 
2.  

1. 
2.  

1. ควรมีการส ารวจตาม
ความพึงพอใจตามหลัก
สถิติ กรณีที่ทราบ
จ านวนแน่นอนเช่น 
นักศึกษา พนักงาน 
2. การใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยวิธีของทา
โรยามาเน่ เช่น ขนาด
ประชากร 10,000 คน 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 
% ค่าความคลาดเคลื่อน 
+ - 5 % กลุ่มตัวอย่าง
ต้องไม่น้อยกว่า 385 
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

1. มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ทุกปีการศึกษา 

1. 
2.  

1.ผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวนน้อยระยะเวลา
การเก็บแบบประเมิน
ควรอยู่ในระยะเปิดภาค
การศึกษา  

1. ควรวางแผนการ
ประเมินความพึงพอใจ
ให้ตรงกับระยะเวลาใน
การเปิดภาคการศึกษา
เพื่อจะได้กลุ่มเป้าหมาย
มากยิ่งข้ึน 
2. ควรเพิ่มช่องทางใน
การเก็บแบบสอบ
ประเมินความพึงพอใจ
เพื่อให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
3. ควรจัดท าแผนการ
ให้บรกิารที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการที่ครอบคลุม
กับภารกิจท้ังหมดของ
ฝ่าย 

ฝ่ายห้องสมุด 1. มีการจัดพื้นท่ีภายใน
อาคารที่สวยงาม โดย
การก าหนดให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงพ้ืนท่ี 

1. 
2.  

1. 
2.  

1. ควรมีการวางแผน
และด าเนินการตาม
แผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
2. ควรน าข้อเสนอแนะ
จากการประเมินมา
ปรับปรุงการให้บริการ 
และน ามาจัดท าแผนใน
รอบปีถัดไป 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 1.  
2.  

1. 
2.  

1. ไม่มีการรายงาน
ข้อมูลในส่วน
ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา ใน
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจ  

1. การจัดท ารายงานผล
การประเมินความพึง
พอใจการให้บริการควร
รวมข้อมูลในส่วน
ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา
ตลอดจนวเิคราะห์หา
แนวทางพัฒนาปรับปรุง
เพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณา  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
ส านักงาน
เลขานุการ 

1. 
2.  

1. 
2.  

1. 
2.  

1. ควรปรับปรุงเรื่องการ
จัดท าแผนความเสีย่งให้
สอดคล้องเป็นไปตาม
รูปแบบและขึ้นตอนท่ี
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลยัก าหนด 

ฝ่ายบริการ 
คอมพิวเตอร ์

1. 
2.  

1. 
2.  

1. 
2.  

1. ควรมีการพัฒนา
บุคลากรเพิ่มขึ้น 
2. ควรมีการรายงาน
ความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมอบรม สัมมนา มา
ใช้ในการพัฒนางาน 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

1. 
2.  

1. 
2.  
 
 

1. มีการถ่ายทอดความรู้
ให้กับบุคลากรในฝ่ายแต่
ไม่มีหลักฐานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและ
รูปธรรมที่ชัดเจน 

1. หัวหน้าฝ่ายควรน า
หลักการจดัการึวามรู้ที่
ถ่ายทอดให้บุคลากรใน
ฝ่ายจัดท าการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร่วมกันเช่น การประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เป็น
ต้น 
2. ควรมีการประเมิน
โอกาสและผลกระทบ
ความเสีย่งและจดัล าดับ
ความเสีย่งท่ีได้จากการ
วิเคราะห ์
3. ควรเพิ่มการพัฒนา
บุคลากรตามหลัก
สมรรถนะ โดยพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับ
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายห้องสมุด 1. มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ภายในฝ่ายไดร้ับการ
พัฒนาตนเอง โดยการ
เข้าร่วมฝึกอบรม/
สัมมนา/ประชุม และดู
งาน  

1. 
2.  

1. 
2.  

1. ควรมีการตดิตามงาน
ของบุคลากรโดยหัวหน้า
ฝ่าย 
2. ควรจัดให้มีการ
ประชุมบุคลากรภายใน
ฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ 
3. ควรน าผลการ
ประเมินของผูบ้ริหารมา
ปรับปรุงการบริหารงาน
ภายในฝ่าย 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 1. มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง.  

1. 
2.  

1. 
2.  

1. 
2.  

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
ส านักงาน
เลขานุการ 

1. มีระบบการเงินและ
งบประมาณที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้
 

1. 
2.  

1. 
2.  

1. ในรอบปีท่ีผ่านมาไม่มี
ผู้ตรวจสอบภายนอกเข้า
ตรวจสอบตามระเบยีบที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดให้มผีู้ตรวจสอบ
จากภายนอกเข้า
ตรวจสอบตามระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ส านักงาน
เลขานุการ 

1. มีการด าเนินงานด้าน
ประกันคณุภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. 
2.  

1. 
2.  

1. ควรมีการพัฒนาหรือ
ให้ความรู้แก่บุคลากร
ใหม่ด้านงานประกัน
คุณภาพให้มากยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
ส านักงาน
เลขานุการ 

1. 
2.  

1. 
2.  

1. 
2.  

1. ควรมีการทบทวน
กระบวนการด าเนินงาน
ทุกปีตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

ฝ่ายบริการ 
คอมพิวเตอร ์

1. มีการพัฒนาระบบที่
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เช่น 
-ระบบบริหารจดัการ
เว็บไซตฝ์่าย 
-ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
ออนไลน ์
-ระบบนามานุกรม
บุคลากร 
-ระบบประชุมผู้บริหาร 
e-meeting 
-ระบบเสนอทรัพยากร
สารสนเทศผา่นเว็บไซต ์

1. 
2.  

1. 
2.  

1. ควรมีการจดัท า
แผนพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

1.มีระบบบริหารจัดการ
ห้องเรียนที่ตอบสนอง
ความต้องการของวิทยา
เขต 
2. มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยและตอบสนอง
แก่ผู้ขอใช้บริการ 

1. 
2.  

1.  1. ควรก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กระบวนการด าเนินงาน
หลักให้ชัดเจน  

ฝ่ายห้องสมุด 1.มีการสร้างเครือข่าย
ด้านห้องสมุดทีเ่ข็มแข็ง 
โดยได้ร่วมก าหนด
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งท าให้การ
ก าหนดระยะเวลา
มาตรฐานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1. 
2.  
 
 
 
 

1. ไม่มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานครบทุกภาระ
งาน  

1. ควรมีการทบทวน
กระบวนการด าเนินงาน
ทุกปีตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
2. ควรน าจุดแข็งของ
ฝ่ายมาพัฒนา และ
ปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน ซึ่งจะไป
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
และสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียวในการปฏิบัติงาน
ภายใต้เครือข่าย  
 

สอดคล้องกับการท า
คู่มือการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายได ้

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 1. 
2.  

1. 
2.  

1. 
2.  

1. ควรจัดท าข้ันตอน
การด าเนินงานของแต่
ละกระบวนงานให้
ครบถ้วนตามแผน 
2.  ควรจัดท ารายงาน
ตามแผนการด าเนินงาน
ให้ชัดเจน 
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บทท่ี 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในส านักวิทยบริการ ตามรอบปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 
2556 นั้น ส านักวิทยบริการ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  
โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 10 โครงการ และ
ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 8 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 กิจกรรม 
รายละเอียดดังนี้
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2554 (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
ส านักวิทยบริการ 

รายงาน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2555 

1. จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะ 

2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ระยะเวลา
ด าเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2556 

6. 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 
ผู้รับผิดชอบ 

7.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 
1. ควรให้
คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน
ได้รับทราบและ
พิจารณา ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะ
ตามบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน
ให้ครบตามภารกจิ 
 
 
 

1. คณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ เพิ่ง
ได้รับการแต่งตั้ง
ในช่วงก่อนการตรวจ
ประเมินประกัน
คุณภาพประจ าปี 
2554 จึงยังไม่มีการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ 

1. จัดประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการ เพื่อ
พิจารณาแผนงานและ
ผลการด าเนินงานและ
สร้างการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานตาม
อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 

    1.จัดประชุมไม่
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อ
ปี 

ครั้งท่ี 1 เดือน 
ต.ต.55 
ครั้งท่ี 2 เดิอน 
มี.ค 56 

  

คณะกรรมการ
ประจ าส านัก
วิทยบริการ 

เลขาฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะ 

2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ระยะเวลา
ด าเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2556 

6. 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 
ผู้รับผิดชอบ 

7.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรมสี่วน
ร่วมใน
กระบวนการจดัท า
แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงาน 
โครงการ กิจกรรม 
และการทบทวน
ปรับแผน ควรมี
การด าเนินการเป็น
ระยะๆและ
สม่ าเสมอ 

1. บุคลากรส านัก
วิทยบริการได้มสี่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนครบทุกพันธกิจ
แต่ขาดหลักฐานหรือ
เอกสารบันทึกการมี
ส่วนร่วมของ
บุคลากรในการ
จัดท าแผน 

1.จัดท าเอกสาร
สรุปผลหรือรายงาน
การประชุม/สมัมนา
การทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการ
จัดท าแผน โครงการ/
กิจกรรม 

1. ประชุมการ
ทบทวนและ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1. การติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของทุกฝ่าย 

1. แผนยุทศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ก.ย.56 

40,000** ทีมผู้บริหาร ทิพวรรณ 

2. ร้อยละ 80 
ความส าเร็จของ
โครงการตาม
แผนงานประจ าป ี                                                        

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรมีการปฏบิัติ
ให้เป็นไปตาม
บทบาท อ านาจ 
หน้าท่ี ระหว่าง
ผู้บริหารสถาบันกับ
คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
 

  1. ให้คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยฯ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
หน่วยงาน 

  1. จัดท ารายงาน
การประเมินผลการ
บริหารงานของ
หน่วยงานเสนอ
คณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ เพื่อ
พิจารณา 

1. แผนพัฒนา
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

 ต.ค.55-ก.ย.
56 

  

ทีมผู้บริหาร   
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1. จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะ 

2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ระยะเวลา
ด าเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2556 

6. 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 
ผู้รับผิดชอบ 

7.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

2. ควรมีการ
ก าหนดระดับ
เป้าหมายใน
ภาพรวมของการ
จัดการความรู้ของ
สถาบัน 

1. ส านักวิทยบริการ
มีการด าเนินการ
จัดการความรู้ในแต่
ละฝา่ยแตไ่ม่มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ให้แต่ละฝา่ย
ด าเนินการจัดการ
ความรู้ภายในฝ่าย
อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้
และเผยแพรต่ลอดจน
ก าหนดเป้าหมายให้
ชัดเจน (แผนพัฒนา
บุคลากรฯ) 

1. โครงการการ
จัดการองค์
ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

1. การแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

1. ร้อยละ 80 ของ
การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

 ต.ค.55-ก.ย.
56 

20,000** 
คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

จิรารักษณ ์2. สร้างเว็บไซต์
ส าหรับการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

2. องค์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
สามารถน ามา
เผยแพร่ ไม่น้อย
กว่า 4 เรื่อง/ป ี

  

3. การบริหาร
ความเสีย่งควรมี
การด าเนินงานให้
ครบทุกข้ันตอน 

1. ส านักวิทยฯมีการ
จัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่งของ
หน่วยงานแต่ยังขาด
การวิเคราะห์และ
ล าดับความส าคญั
ความเสีย่งใน
ภาพรวม 

1. วิเคราะห์หาแนว
ทางแก้ไขและ
จัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงเพื่อ
เสนอคณะกรรมการ
ประจ าส านัก 
(แผนพัฒนาระบบการ
บริหารงาน) 

1. โครงการ
จัดท าและ
ทบทวนบริหาร
ความเสีย่ง 

1. จัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
เพื่อวิเคราะห ์

1. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
งานท่ีบริหารความ
เสี่ยงได ้  (รอ้ยละ 
80) 

 ต.ค.55-ก.ย.
56 

16,000 
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 
พัชรินทร์ 

  2. จ านวนที่มีการ
บริหารความเสี่ยง
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
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1. จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะ 

2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ระยะเวลา
ด าเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2556 

6. 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 
ผู้รับผิดชอบ 

7.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

4. ควรมีการ
วิเคราะห์และ
บูรณาการ 
นโยบายและแนว
ปฏิบัติรวมถึงมีการ
ถ่ายทอดทิศ
ทางการบริหาร
อย่างเป็นระบบสู่ผู้
ปฏิบัต ิ

  1. ประชุม/สัมนาเพื่อ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ
ทิศทางการ
บริหารงานสู่ผู้ปฏิบัต ิ

   1. จัดประชุม
บุคลากรส านักวิทย
บริการ 

1. ร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรที่
ได้รับทราบตัวช้ีวัด
และทิศทางการ
บริหารงาน 

ต.ค.55 
มี.ค.56 

  

ทีมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 

1. ควรมีการ
วิเคราะหป์ระมาณ
การรายรับ-
รายจ่าย
เปรียบเทยีบกับ
รายรับ-จ่ายจริงที่
เกิดขึ้นในแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

1. ฝ่ายบัญชีส านักฯ
จัดท าการทบทวน
แผน วิเคราะห์งบ
การเงินและ
เปรียบเทยีบรายรับ-
รายจ่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 
แต่ยังไมม่ีการเพิม่
ข้อมูลจริงเข้าไปใน
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และ
วิเคราะห์แนวโน้ม 
รายรับ-รายจ่าย ใน
อนาคต 

1. ด าเนินการ
ปรับปรุงและทบทวน
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน เพิ่มการ
วิเคราะห์แนวโน้ม 
รายรับ-รายจ่าย ใน
อนาคต ในแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

1. โครงการ
ทบทวนและ
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีโดยมี
การก าหนดให้
ทบทวนแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

  1. แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน  

 ต.ค.55-ก.ย.
56 

  

ทีมผู้บริหาร ชลัดดา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะ 

2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ระยะเวลา
ด าเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2556 

6. 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 
ผู้รับผิดชอบ 

7.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
1. ควรมีการ
ก าหนดตัวบ่งช้ี
เพิ่มเตมิตาม
ลักษณะเฉพาะของ
หน่วยงานท่ี
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

1. ส านักวิทยฯ ได้
น าการบริการ
วิชาการมาเป็นตัว
บ่งช้ีในข้อนี้แต่
เนื่องจากเป็นภารกจิ
รองจึงไม่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ ์ส านึก
ดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี ของ
มหาวิทยาลยั 

1. จัดโครงการหรือ
กิจกรรมทีส่อดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัโดย
เลือกมา 1 ตัว คือ 
สามัคค ี

1. โครงการสาน
สามัคคีพี่น้อง
ชาวส านักวิทย
บริการ 

  1. ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับด2ี. 
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 ต.ค.55-ก.ย.
56 

  

ทีมผู้บริหาร มณฑาทิพย ์

2. ควรมีการ
ก าหนดแนวปฏิบตัิ
ที่ดีด้านการประกัน
คุณภาพที่
หน่วยงานสามารถ
พัฒนาและเผยแพร่
ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้
 
 
 

1. ส านักฯ มี
แนวทางการปฏิบัติ
ด้านการประกัน
คุณภาพโดยการน า
สารสนเทศมาใช้ใน
งานประกันคุณภาพ
แต่ยังอยู่ระหว่างการ
ทดลองใช้ภายใน
ส านักฯ 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
เผยแพร่ใหห้น่วยงาน
อื่นๆ น าไปใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

  1. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
รองรับการประกัน
คุณภาพ 

1. ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

 ต.ค.55-ก.ย.
56 

  

คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ 

ทิวา 

2. ร้อยละ 80 ของ
ระบบท่ีสามารถ
รองรับงานประกัน
คุณภาพ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะ 

2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับ
แนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ

โครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

5. ระยะเวลา
ด าเนินการ
ตามรอบ

ปีงบประมาณ 
2556 

6. 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 
ผู้รับผิดชอบ 

7.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

 องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 
1. ควรมีการ
ติดตาม และ
ประเมินผล
กระบวนงานท่ีมี
การลดขั้นตอน
ตลอดจน
ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง 

1. ส านักวิทยฯมีการ
จัดท าประเมินผล
กระบวนงานแต่ไม่มี
การน าผลการ
ประเมินมารายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ 

1.การน าผลและ
ข้อเสนอแนะสร้าง
แนวทางแก้ไขของ
กระบวนงานท่ีมีการ
ลดขั้นตอนมาปรับปรุง
และเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา 

1. โครงการ
ประเมินผลและ
พัฒนาการ
ให้บริการ 

  1. กระบวนงาน
ใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

 ต.ค.55-ก.ย.
56 

  

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ท างาน 
ทุกฝ่าย 
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4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจ าปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 

   รายงาน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556  
1. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์)  

2. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)  

3. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ
( 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ผลการ
ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ
โครงการ 

7. 
งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 9. หมายเหต ุ
8.1 ผู้ก ากับ

ดูแล 
8.2 

ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 

จัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทย
บริการ เพื่อพิจารณา
แผนงานและผลการ
ด าเนินงานและสร้าง
การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานตาม
อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
 
 

    

1.จัดประชุมไม่
น้อยกวา่ 2 ครั้ง
ต่อป ี

2 100%   
คณะกรรมการ
ประจ าส านัก
วิทยบริการ 

มณฑาทิพย ์

1. ครั้งท่ี1วันท่ี 
14 ส.ค.55 
2. ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 28 ก.พ.
56 
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1. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์)  

2. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)  

3. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ
( 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ผลการ
ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ
โครงการ 

7. 
งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 9. หมายเหต ุ

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

จัดท าเอกสารสรุปผล
หรือรายงานการ
ประชุม/สัมมนาการ
ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการจดัท า
แผน โครงการ/
กิจกรรม 

1. ทบทวนและจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1. การติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของทุกฝ่าย 

1. แผนยุทศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

2 100% 

  ทีมผู้บริหาร ทิพวรรณ 

1. ได้
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
56 
2. รายงานผล
การ
เปรียบเทยีบ
ตัวช้ีวัดตาม
แผนกลยุทธ์ 

2. ร้อยละ 80 
ความส าเร็จของ
โครงการตาม
แผนงานประจ าป ี                                                        

2 100% 

ให้คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยฯ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
หน่วยงาน 

  1. จัดท ารายงานการ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
หน่วยงานเสนอ
คณะกรรมการประจ า
ส านักฯ เพื่อพิจารณา 
 
 
 
 

1. แผนพัฒนา
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

2 100%   ทีมผู้บริหาร ทิพวรรณ 
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1. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์)  

2. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)  

3. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ
( 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ผลการ
ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ
โครงการ 

7. 
งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 9. หมายเหต ุ

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ให้แต่ละฝ่าย
ด าเนินการจัดการ
ความรู้ภายในฝ่าย
อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยมีการ
รวบรวมองค์ความรู้
และเผยแพร่
ตลอดจนก าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน 
(แผนพัฒนาบุคลากร
ฯ) 

1. โครงการการ
จัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

1. การแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

1.องค์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
สามารถน ามา
เผยแพร่ ไม่น้อย
กว่า 4 เรื่อง/ป ี

2 100% 

20,000** 
คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

จิรารักษณ ์  

2. สร้างเว็บไซต์ส าหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

2. ร้อยละการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์ 2 100% พนมพร   

วิเคราะหห์าแนว
ทางแก้ไขและ
จัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงเพื่อ
เสนอคณะกรรมการ
ประจ าส านัก 
(แผนพัฒนาระบบ
การบริหารงาน) 

1. โครงการจัดท าและ
ทบทวนบริหารความ
เสี่ยง 

1. จัดประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งเพื่อ
วิเคราะห ์

1. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
งานท่ีบริหารความ
เสี่ยงได ้    

0 

  

16,000 
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 
พัชรินทร์ 

ประชุมครั้งที1่
วันท่ี 18 ก.ย.

55 

2. จ านวนที่มีการ
บริหารความเสี่ยง
ไม่น้อยกว่า 2 
เรื่อง 

1 50% 
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1. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์)  

2. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)  

3. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ
( 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ผลการ
ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ
โครงการ 

7. 
งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 9. หมายเหต ุ

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ประชุม/สัมนาเพื่อ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและ
ทิศทางการ
บริหารงานสู่ผู้ปฏิบัต ิ

   1. จัดประชุมบุคลากร
ส านักวิทยบริการ 

1. ร้อยละ 80 
ของจ านวน
บุคลากรทีไ่ด้รบั
ทราบตัวช้ีวัดและ
ทิศทางการ
บริหารงาน 

2 100% 

  

ทีมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย 

ครั้งท่ี 1 17 
ม.ค.56 เรื่อง
ระเบียบ 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 
25 มี.ค.56 
เรื่องผล
ปฏิบัติงาน
ตามแผน 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 

ด าเนินการปรับปรุง
และทบทวนแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน เพิ่ม
การวิเคราะห์
แนวโน้ม รายรับ-
รายจ่าย ในอนาคต 
ในแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
 
 
 

1. ทบทวนและจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีโดยมีการ
ก าหนดให้ทบทวน
แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

  1. แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน  

2 100% 

  

ทีมผู้บริหาร 
1.ชลัดดา 
2.ทิพวรรณ 
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1. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์)  

2. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)  

3. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ
( 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ผลการ
ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ
โครงการ 

7. 
งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 9. หมายเหต ุ

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

จัดโครงการหรือ
กิจกรรมทีส่อดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัโดย
เลือกมา 1 ตัว คือ 
สามัคค ี

โครงการสานสามัคคีพี่
น้องชาวส านักวิทย
บริการ 

  1. ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับด ี                        
2. บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

2 100% 
          
18,000  

 
คณะกรรมการ
โครงการสาน
สามัคีพี่น้องฯ  

มณฑาทิพย ์

ด าเนินการ
ตามปี

การศึกษา55
วันท่ี 13 ส.ค.

55 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
เผยแพร่ใหห้น่วยงาน
อื่นๆ น าไปใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

  1. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับ
การประกันคณุภาพ 

1. ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

0 

    

คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ 

  

  

2. ร้อยละ 80 
ของระบบท่ี
สามารถรองรับ
งานประกัน
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

2 100% 

  

ทิพวรรณ 
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1. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง (กล
ยุทธ์)  

2. โครงการที่
สอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)  

3. กิจกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการ
( 

4. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

5. ผลการ
ด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ
โครงการ 

7. 
งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 9. หมายเหต ุ

8.1 ผู้ก ากับ
ดูแล 

8.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 

การน าผลและ
ข้อเสนอแนะสร้าง
แนวทางแก้ไขของ
กระบวนงานท่ีมีการ
ลดขั้นตอนมา
ปรับปรุงและเสนอ
ผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

1. โครงการ
ประเมินผลและ
พัฒนาการให้บริการ 

  1. กระบวนงาน
ใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

1 10% 

  คณะกรรมการ
และปรับปรุง
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ทิพวรรณ 
แต่งตั้ง

คณะกรรมการ
แล้ว 
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บทท่ี 5  
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
 ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2555 เมื่อ
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 จ านวนตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี้ 6 องค์ประกอบ ได้รับคะแนน 4.23 จากคะแนนเต็ม 5  
คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 

 1. ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์  ประธาน 

 2. นางสาวจรรยา จัตตานนท์  รองประธาน 

 3. นางอนุตรา สุนทรส   กรรมการ 

 4. นางสาววาสิฏฐี ไวตี   กรรมการและเลขานุการ 

 5. นางสาวสายชล เต็มพร้อม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งนี้ สามารถสรุปรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ได้ ดังนี้ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี

การศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และสัมภาษณ์   
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้  
โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 3.00 3.00 4.42 4.40 3.95 3.93 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.75 - - 4.60 4.80 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ (บังคับ 1 ตัวบ่งชี้) 

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

(รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์) 

- - 3.00 2.50 - - 3.00 2.50 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 

เฉลี่ยภาพรวม 12 ตัวบ่งชี้บังคับ 5.00 5.00 4.33 4.11 4.42 4.40 4.40 4.23 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ด ี

เฉลี่ยภาพรวม 13 ตัวบ่งชี้  
(รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์) 

5.00 5.00 4.10 3.90 4.42 4.40 4.22 4.06 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ด ี

 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
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ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. ส านักวิทยบริการมีการพัฒนาด้านการบริหาร การจัดการ และการให้บริการในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งมี

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
2. กิจกรรมเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้นิสิตใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับการให้บริการของส านัก 

วิทยบริการที่ตรงกับความต้องการของนิสิตใหม่ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการขยายผลกิจกรรมการให้ข้อมูลข่าวสารของส านักวิทยบริการ กับนิสิตใหม่โดยเพ่ิมช่องทางการ

สื่อสารมากขึ้น  
2. มีการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับรู้ข่าวสารการให้บริการของส านักวิทยบริการที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการ

ตอกย้ าบริการเดิมโดยกระท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบข้อปฏิบัติภายในองค์กร ยังมีความล่าช้า 

ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกคนภายในส านักวิทยบริการ  
2. ไม่พบการประเมินภาพรวมในระดับแผนงานของส านักวิทยบริการ 
3. การจัดสรรงบประมาณของส านักวิทยบริการยังไม่เป็นไปตามแนวนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบข้อปฏิบัติภายในองค์กรให้

ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกคนภายในส านักวิทยบริการ  
2. ควรมีการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ 

ให้กับผู้รับบริการที่ถูกต้องตรงกัน 

3. ควรมีการประเมินภาพรวมในระดับแผนงานของส านักวิทยบริการ  เพ่ือน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนในรอบปีถัดไป 

4. ส านักวิทยบริการควรจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 - 

ข้อเสนอแนะเรื่องการเขียน SAR  
1. การรายงานเอกสาร หลักฐาน ส าหรับการประเมินฯ ยังมีบางส่วนไม่สอดคล้องกับการรายงานผล

การประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ 
2. ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานในทุกประเด็น ก่อนน ามาจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
- 
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ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของอาจารย์ และนิสิต 
2. เป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็น
อย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 10 กิจกรรม มีการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 กิจกรรม และอยู่
ระหว่างด าเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้  
 1.  โครงการจัดท าและทบทวนบริหารความเสี่ยง  
 2.  โครงการประเมินผลและพัฒนาการให้บริการ  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก/สถาบัน  

6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยแล้ว 8 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 8 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 2 – 3 
กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 12 ตัวบ่งชี้ โดยส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชาประเมินตนเอง 
ไดค้่าคะแนน 4.33 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 
4.17 อยู่ในเกณฑดี์ 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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ก าหนดการประเมิน 

วันพฤหัสบดทีี่ 20 มิถนุายน 2556 
เวลา 08.45 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ประชุมหารือก่อนการประเมิน  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประ เมินคุณภาพภายในพบผู้ บ ริ ห าร  ส านั กวิทยบริ การ  

วิทยาเขตศรีราชา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์  และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา  รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี

การศึกษา 2555 ทั้งนี้หน่วยงานน าเสนอประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 

2.  สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3.  ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4.  แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5.  นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 10.30 - 11.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการ   
  - ตรวจเยี่ยมฝ่ายห้องสมุด 
  - ตรวจเยี่ยมฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์     
  - ตรวจเยี่ยมฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
  - ตรวจเยี่ยมฝ่ายซ่อมบ ารุง 
  - ตรวจเยี่ยมส านักงานเลขานุการ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และเตรียมความพร้อมการ

สัมภาษณ์ 
เวลา 13.30 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
เวลา 13.30 – 14.00 น กลุ่มท่ี 1  กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน 4  คน 

- อาจารย์  2  ท่าน 
- นิสิต  2  ท่าน 

เวลา 14.00 – 15.00 น. กลุ่มท่ี 2  กลุ่มคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  จ านวน 2 คน และ  
   กลุ่มท่ี 3  กลุ่มบุคลากรพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ  จ านวน 3 คน 
เวลา 15.00 – 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
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วันศุกร์ที ่21 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร

หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
เวลา 09.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของส านักวิทยบริการ รับทราบ 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2555 ได้

ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน (Common data set) ของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ตามผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตาม
รายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 าเนินงานระดับด ี

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ได้คุณภาพ
ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 3.00 3.00 4.42 4.40 3.95 3.93 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ

จัดการ  
5.00 5.00 4.50 4.75 - - 4.60 4.80 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ (บังคับ 1 ตัวบ่งชี้) 

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 

 องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ  
ประกันคุณภาพ (รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์) 

- - 3.00 2.50 - - 3.00 2.50 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 

เฉลี่ยภาพรวม 12 ตัวบ่งชี้บังคับ 5.00 5.00 4.33 4.11 4.42 4.40 4.40 4.23 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ด ี

เฉลี่ยภาพรวม 13 ตัวบ่งชี้  
(รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์) 

5.00 5.00 4.10 3.90 4.42 4.40 4.22 4.06 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ด ี

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ในรอบปีการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการประเมิน หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

    ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.40 4.23   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้+ 1 ตวับ่งชี้อัตลักษณ์) 4.22 4.06   

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     5.00 5.00   
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 6 8 8 8 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   3.95 3.93   
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 4.50 10,719.63 3.84 10,600.99 3.80 3.84 3.80   

  2,793.00 2,793.00 
2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ 
ข้อ 5 5 3 3 3.00 3.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.60 4.80   
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 6 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 4 5 4.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 6 5.00 5.00   
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 5 5 4.00 4.00   
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

ร้อยละ 95.00 95.00 56.00 96.55 56.00 96.55 5.00 5.00   
  58.00 58.00 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 4.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00 ไม่พบผลการด าเนินงาน
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการประเมิน หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

    ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

ตามเกณฑ์ข้อที่ 6 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 3.00   

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์)   3.00 2.50   
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 9 8 6 4.00 3.00 ไม่พบผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์ข้อที่ 4,5,7 
5.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กร

ภายนอก (สมศ.9 ) 
ข้อ 5 5 2 2 2.00 2.00   

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    4.00 3.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 4 3 4.00 3.00 ไม่พบผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ข้อที่ 4 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีความชัดเจนของแผนกลยุทธ์และพันธกิจที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดท า ถ่ายทอด และปฏิบัติ ตลอดจนการเสนอความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
3. มีการทบทวนและน าข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าส่วนงานไปปฏิบัติ  
4. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การก าหนดช่วงระยะเวลาในการทบทวน ติดตาม และการด าเนินการให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดท า
แผนที่เหมาะสม จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ด ี
มีการสร้างและพัฒนาทีมงานที่สร้างเอกลักษณ์และการมีส่วนร่วมให้มีความโดดเด่นทั้งด้านบริการและ
ความผูกพันกับองค์กร 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจ

หลัก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 
2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญกับการให้บริการซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นอย่างมาก 
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  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการยังไม่ครบทุกส่วนงาน 
2. การบริหารจัดการในการให้บริการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกิจกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก

ของส านักวิทยบริการ เช่น ห้องปฏิบัติการอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง 
3. ส านักวิทยบริการมีการจัดท า 5 ส. ในบางส่วนงาน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งส านักฯ และยังไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ส. 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการให้ครบทุกส่วนงาน เพ่ือน าผลจากการส ารวจไปใช้ในการ

พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงาน 
2. ควรมีการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ดังนี้ 

- เพ่ิมปลั๊กไฟให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ 
- จัดระบบการให้บริการใช้ห้องโดยระบุช่วงเวลาในการใช้ห้องให้มีผู้ใช้บริการได้ทั่วถึงทุกกลุ่ม และไม่

จ ากัดสิทธิ์การใช้บริการของผู้อื่น 
- การดูแลรักษาความสะอาดของสาธารณูปโภคภายในห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง  
- ควรจัดพ้ืนที่ส าหรับให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มเป็นการเฉพาะ 

3. ควรมีการจัดท า 5 ส. ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ส. และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีความปลอดภัย และท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา องค์ประกอบที่ 3 การ

บริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับดี
มากส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาที่สนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. มีกระบวนการประเมินด้านบริหารจัดการที่เป็นระบบ และครอบคลุมทุกระดับ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 การมอบอ านาจการตัดสินใจที่ชัดเจนในแต่ละระดับและภารกิจ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสมกับวงจรการท างาน และมีความต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
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  ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดการความรู้ควรมีการด าเนินงานในทุกฝ่าย 
2. ส านักวิทยบริการควรส่งเสริม สนับสนุน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานของบุคลากร  เพ่ือสร้างขวัญ

ก าลังใจ และความม่ันคงในอาชีพ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
การจัดการความรู้ที่มีการปฏิบัติและน าเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่าเป็นสิ่งดีและ
สามารถน าไปขยายผลได้ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา องค์ประกอบที่ 4 การเงิน
และงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
 

 จุดแข็ง 
- 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่พบการตรวจสอบติดตามการใช้เงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในที่มีอยู่ 
2. ควรจัดท าการรายงานสถานะทางการเงินให้เป็นปัจจุบันรวมถึงรายละเอียดประกอบเพ่ือใช้ในการ

วางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา องค์ประกอบที่ 5 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับด ีส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
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 จุดแข็ง 
ส านักวิทยบริการมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นปีแรก  

(SAR online) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

และผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง 

2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ SAR online ให้สามารถเชื่อมโยงเอกสาร หลักฐาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ ในรายงานผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส านักวิทยบริการมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพที่ดี แต่ยังขาดการ

รายงานข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. ส านักวิทยบริการมีการก าหนดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ หากแต่ยังขาดการติดตามผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
3. ไม่พบการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของหน่วยงาน  
4. ไม่พบการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างานเพ่ือส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ 
5. ยังไม่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
6. การเขียนรายงานการประเมินตนเองยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดได้อย่างชัดเจน 
7. การก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามให้หน่วยงานภายในรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในระบบสารสนเทศ เพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพได้ 
2. ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักวิทย

บริการอย่างสม่ าเสมอ 
3. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่น  

นิสิต อาจารย์ และบุคลภายนอก  
4. ควรมีการน าผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการท างานตามตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ อย่าง

เป็นรูปธรรม 
5. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น  
6. ควรมีการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน 
7. ควรก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน คือการให้บริการ เพ่ือส่งผลให้

การด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
8. ควรจัดท าคู่มือประกันคุณภาพเพ่ือใช้ประกอบการอ้างอิงเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ตัวบ่งชี้ 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา องค์ประกอบที่ 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์พอใช ้

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
- 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่พบการทบทวนกระบวนการด าเนินงาน รวมถึงการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 
2. ไม่พบการเปรียบเทียบผลการปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนที่ปรับปรุงแล้ว 
3. ไม่พบการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการอย่างชัดเจน เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน

ตามความคาดหวังของผู้รับบริการ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามกระบวนการด าเนินงานลดขั้นตอน ในที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงานของส านักวิทยบริการ และน าผลการประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการอย่างสม่ าเสมอ 

2. ควรมีการน าผลการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับกระบวนงานเดิม 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท ากระบวนการด าเนินงานลดขั้นตอนในรอบปีถัดไป 

3. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการจ าแนกตามงานบริการอย่างชัดเจน เพ่ือน ามาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานตามความคาดหวังของผู้รับบริการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน  

ปี 2555 
หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.84 3.80 
3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
ข้อ 3 3 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

5 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 4 5 
7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 
8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 5 5 
9 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 56 56 

10 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 58 58 
11 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 58 58 

12 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 10 10 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 6 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 6 

15 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือองค์กร
ภายนอก (สมศ.9 ) 

ข้อ 2 2 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  

16 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ข้อ 4 3 
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 ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ 
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