


สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและการใหบริการ
การศึกษา โดยยึดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดไว
ในคูมือสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงานที่มีภารกิจสนบัสนนุการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
ประจําปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกําหนดใหใชของ
ปการศึกษา 2556 ดวย ทั้งนี้เพือ่ใหการดําเนินงานในดานการสนับสนุนการเรียนการสอน การใหบริการ
การศึกษาที่เต็มเปยมไปดวยประสิทธิภาพ ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจมากที่สุด  และเพื่อเปนการ
ดําเนินงานตามกลไกการประกันคุณภาพ  สาํนักวิทยบริการ มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั่วทั้งองคกร  โดยใหทุกฝายในสํานักวิทยบริการไดจัดทํา SAR ระดับฝาย และมีการตรวจประเมินระดับ
ฝายทุกฝาย ระหวาง วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการประเมินคุณภาพระดบัฝายประกอบดวย
ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือผูรับบริการมารวมเปนกรรมการ และกรรมการจากฝายตางๆ ภายในสาํนัก
วิทยบริการ มารวมประเมินเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางฝายตางๆภายใน สํานักวิทยบริการดวย
หลังจากนัน้จึงไดมีการจัดทาํ SAR ระดับสํานักเพื่อรองรับการ ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัสาํนัก  ประจาํปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม
2557) ในวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557

สําหรับการตรวจประเมนิโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบัสาํนัก
ประจําปการศึกษา 2556 นี้ สาํนักวิทยบริการไดรับขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานที่เปนประโยชนอยางยิ่ง ทั้งนี้สาํนักวิทยบริการจะนําผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในและผูเขารับการสัมภาษณทุกขอและทุกประเด็นไปปรับปรุงและพัฒนา
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป

(ดร.จิตรา  พึ่งพานิช)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
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รายงานการประเมนิตนเอง สํานกัวทิยบริการ  มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 บทนํา

สํานักวิทยบริการ มีพันธกิจหลักในการสนบัสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ โดยมีระบบและ
กลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานและ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

สํานักวิทยบริการ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต
องคประกอบคุณภาพ 6 ดาน จํานวน 12 ตัวบงชี้ ในปการศึกษา 2556 พบวา สํานักวิทยบริการ มีผลการ
ประเมินในภาพรวม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.92 อยูในระดับดีมาก

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5)
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องคประกอบท่ี 1
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 2
ภารกิจหลัก

- - 5.00 5.00 4.50 4.52 4.66 4.68 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 3 การ
บริหารและจดัการ

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 4
การเงินและงบประมาณ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 5
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 6 การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.52 4.91 4.92
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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รายงานการประเมนิตนเอง สํานกัวทิยบริการ  มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 บทนํา

ผลการประเมินคุณภาพรายตวับงชี้ พบวา มตีัวบงชี้ที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก จาํนวน 11 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้
ที่มีคุณภาพอยูในระดับดี จํานวน 1 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพอยูในระดับพอใช จํานวน - ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพอยูใน
ระดับตองปรับปรุง จํานวน - ตัวบงชี้ และตัวบงชีท้ี่มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน จํานวน - ตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเอง / ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบวา สํานักวิทยบริการ มีจุดแข็ง และจุดท่ี
ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้

ประเมินตนเอง กรรมการ
 จุดแข็ง 1. บุคลากรมีจิตใหบริการและมีความรู

ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
2. มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสเทศและ

สามารถนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนุน
การบริหารจัดการและการบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. บุคลากรมีสวนรวมในการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

4. มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ

5. มีการสนับสนนุการสรางเครือขายเพื่อการ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

6. มีการใหบริการวิชาการและพฒันาวชิาการ
อยางตอเนื่อง

1. ผูบริหารมีความเขมแข็ง มีวิสัยทัศน มีการ
บริหารที่เปนระบบ มีธรรมาภิบาล แลวเอา
ใจใสในการพัฒนาองคกร โดยยดึผูใชบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียเปนหลัก ให
ความสําคัญกับการพัฒนางานและองคกร

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 1. ควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับตาํแหนง
ทางวชิาการ

1. ควรใหความสําคัญกับการพฒันาบุคลากร
ใหเขมขนมากข้ึน โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนา
ระบบงาน หรือกระบวนการทํางาน และการ
สรางความนาเชื่อถือไดของระบบ หรือ
กระบวนการที่พฒันาข้ึน (มาตรฐาน)
2. ควรกําหนดแนวปฏิบัติทีด่ีและนวัตกรรม
ในการทํางานที่เก่ียวของกับ “รวมบริการ
ประสานภารกิจ” เปนประเด็นยทุธศาสตร
ของหนวยงาน
3. ควรใหความสําคัญกับประเดน็ตาง ๆ ดังนี้

- การจัดทํา Procedure ของระบบงาน
ควรมีใหมากข้ึน และครอบคลุมทุกภารกิจ

- ควรเนนการสื่อสารในประเด็นที่
เก่ียวของกับนโยบาย กลยุทธและปญหาใน
การใหบริการ โดยใหพิจารณาถึงความมี
ประสิทธผิลของการสื่อสารดวย
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รายงานการประเมนิตนเอง สํานกัวทิยบริการ  มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 บทนํา

ประเมินตนเอง กรรมการ
- ควรใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เปนยุทธศาสตรหนึ่งของหนวยงาน
 จุดที่ควรพัฒนา - -
 ขอเสนอแนะ - -
 แนวปฏิบัตทิี่ดี รูปแบบการลงรายการฐานขอมลูจดหมายเหตุ

ออนไลน ICA Atom
-

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ใชผลการวิเคราะหตนเอง เมื่อไดรับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ
แลว ใหนําเสนอท้ัง 2 สวน



1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากผลการประเมินปที่ผานมา

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ

1. จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
กําหนดผลผลิต ตัวชี้วัด และ
เปาหมายใหสอดคลองกับแนวทาง
ของยุทธศาสตร หรือ กลยุทธของ
สํานักวิทยบริการใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

1. มีแผนยุทธศาสตรกับ
แผนปฏิบัติราชการที่มี
ผลผลิต  ตัวชี้วัด และ
เปาหมายที่สอดคลองกับ
แนวทางของยุทธศาสตร
หรือ กลยุทธสํานักวิทย
บริการ

1. มีแผนยุทธสาสตรการบริหาร สํานัก
วิทยบริการ ฉบับปรับปรุง

100% 5,700 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
บริหาร

ภาพรวมสํานักวิทยบริการ

โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556
พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป งบประมาณ2557 วันที่
 18 กันยายน 2556

สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
จากการตรวจประเมินคุณภาพระดับสํานัก  ประจําปการศึกษา 2555

1. ผลผลิต ตัวชี้วัด
และเปาหมายควร
กําหนดใหสอดคลอง
กับแนวทางของ
ยุทธศาสตร หรือ กล
ยุทธใหมากขึ้น

1. จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
กําหนดผลผลิต ตัวชี้วัด และ
เปาหมายใหสอดคลองกับแนวทาง
ของยุทธศาสตร หรือ กลยุทธของ
สํานักวิทยบริการใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

1. มีแผนยุทธศาสตรกับ
แผนปฏิบัติราชการที่มี
ผลผลิต  ตัวชี้วัด และ
เปาหมายที่สอดคลองกับ
แนวทางของยุทธศาสตร
หรือ กลยุทธสํานักวิทย
บริการ

1. มีแผนยุทธสาสตรการบริหาร สํานัก
วิทยบริการ ฉบับปรับปรุง

100% 5,700 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
บริหาร

2. ททวนผลผลิต ตัวชี้วัด และ
เปาหมายในปที่ผานมาเพื่อให
สอดคลองกับแนวทางของ
ยุทธศาสตร หรือ กลยุทธของสํานัก
วิทยบริการ

2. มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556 มี
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ2557เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

1. ควรทําการ
ทบทวนความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทํา
การประเมินตนเอง
ใหแกบุคลากร

1. อบรมเพื่อใหความรู และสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑที่ใชใน
การประเมินตนเอง ใหกับบุคลากร
ทุกคน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูตัว
บงชี้การประกันคุณภาพและ
เกณฑการประเมินตนเองเพื่อ
การตรวจประเมินคุณภาพระดับ
สํานัก สถาบัน วันที่ 13-15 พ.ย.
2556

1. บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับ
เกณฑที่ใชในการประเมิน
ตนเองเพิ่มขึ้นมากกวา รอย
ละ 20 ของผูเขาอบรม
ทั้งหมด

1. ผูเขาอบรมมีความรูเพื่อขึ้นรอยละ
76.32 ของผูเขาอบรมทั้งหมด

100% 1,617 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
ทุกฝาย และ
คณะทํางาน
ประกันคุณภาพ

35

โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556
พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป งบประมาณ2557 วันที่
 18 กันยายน 2556

รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.

1. ผลผลิต ตัวชี้วัด
และเปาหมายควร
กําหนดใหสอดคลอง
กับแนวทางของ
ยุทธศาสตร หรือ กล
ยุทธใหมากขึ้น



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ

2. ผูใหความรูจะเปนคณะทํางาน
ประกันคุณภาพ สวบ.และบุคลากร
ผูปฏิบัติงานเขาอบรม ดังนี้ วันที่ 13
พ.ย.57 ฝายบริหาร ฝายบริการ
การศึกษา และฝายทะเบียน วันที่ 14
พ.ย. 57 ฝายหองสมุด และวันที่ 15
พ.ย.57 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มุงการคนหา
ปญหา และพัฒนา
งานตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน

1. คณะทํางานฯดําเนินการสํารวจ
ความตองการผูใชทุกประเภท
2. ดําเนินการจัดทําแผนความ
ตองการของผูใชตอการใหบริการ
ของสํานักวิทยบริการ
3.สรุปผลการดําเนินงานตามแผน

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
ใหบริการ สํานักวิทยบริการ
เลขที่ 007/2556 ลงวันที่ 19
พ.ย.2556

มีแผนความตองการของ
ผูใชบริการทุกประเภท

รายละเอียดตามรายงานผลพัฒนาการ
ใหบริการ สํานักวิทยบริการ  ตามแผน
ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ สํานัก
วิทยบริการ

100% 0 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
ทุกฝาย และ
คณะทํางาน
พัฒนาการใหบริการ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

2. มุงการคนหา
ปญหา และพัฒนา
งานตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน

1. คณะทํางานฯดําเนินการสํารวจ
ความตองการผูใชทุกประเภท
2. ดําเนินการจัดทําแผนความ
ตองการของผูใชตอการใหบริการ
ของสํานักวิทยบริการ
3.สรุปผลการดําเนินงานตามแผน

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
ใหบริการ สํานักวิทยบริการ
เลขที่ 007/2556 ลงวันที่ 19
พ.ย.2556

มีแผนความตองการของ
ผูใชบริการทุกประเภท

รายละเอียดตามรายงานผลพัฒนาการ
ใหบริการ สํานักวิทยบริการ  ตามแผน
ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ สํานัก
วิทยบริการ

100% 0 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
ทุกฝาย และ
คณะทํางาน
พัฒนาการใหบริการ

1. ผลผลิต ตัวชี้วัด
และเปาหมายควร
กําหนดใหสอดคลอง
กับแนวทางของ
ยุทธศาสตร หรือกล
ยุทธใหมากขึ้น

1. ยกระดับความรู
และทักษะดานการ
วางแผนกลยุทธและ
การพัฒนางาน

1. จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
กําหนดผลผลิต ตัวชี้วัด และ
เปาหมายใหสอดคลองกับแนวทาง
ของยุทธศาสตร หรือ กลยุทธของ
สํานักวิทยบริการใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556
พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป งบประมาณ2557 วันที่
 18 กันยายน 2556

1. มีแผนยุทธศาสตรกับ
แผนปฏิบัติราชการที่มี
ผลผลิต  ตัวชี้วัด และ
เปาหมายที่สอดคลองกับ
แนวทางของยุทธศาสตร
หรือ กลยุทธสํานักวิทย
บริการ

1. มีแผนยุทธสาสตรการบริหาร สํานัก
วิทยบริการ ฉบับปรับปรุง
  2. มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556 มี
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ2557เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

100% 5,700 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
บริหาร

36รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ

2. ทบทวนผลผลิต ตัวชี้วัด และ
เปาหมายในปที่ผานมาเพื่อให
สอดคลองกับแนวทางของ
ยุทธศาสตร หรือ กลยุทธของสํานัก
วิทยบริการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
วันที่ 3 เมษายน 2557

1. ระดับความพึงพอใจ
มากกวา 3.51 2. ผูเขารวม
โครงการมากกวารอยละ 80

1. ระดับความพึงพอใจ 3.59 ระดับ ดี
 2. ผูเขารวมโครงการรอยละ 92

100% 1,919 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
บริหาร

2. แผนยุทธศาสตร
การบริหารของ
หนวยงานควรพัฒนา
จากภายในหนวยงาน

2. แผนยุทธศาสตร
การบริหารของ
หนวยงาน ควรเนน
แผนยุทธศาสตรการ
บริหารในระดับวิทยา
เขต

1. พิจารณาความเชื่อมโยงเพื่อการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ของสํานักวิทยบริการที่เนนแผน
ยุทธศาสตรการบริหารในระดับ
วิทยาเขต

โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556
พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป งบประมาณ2557 วันที่
 18 กันยายน 2556

1. มีแผนยุทธศาสตรการ
บริหารของสํานักวิทย
บริการที่เนนแผน
ยุทธศาสตรการบริหารใน
ระดับวิทยาเขตและสนอง
นโยบายรวมบริการประสาน
ภารกิจ

1. มีแผนยุทธสาสตรการบริหาร สํานัก
วิทยบริการ ฉบับปรับปรุง
  2. มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556 มี
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ2557เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

100% 5,700 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
บริหาร

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

2. แผนยุทธศาสตร
การบริหารของ
หนวยงานควรพัฒนา
จากภายในหนวยงาน

2. แผนยุทธศาสตร
การบริหารของ
หนวยงาน ควรเนน
แผนยุทธศาสตรการ
บริหารในระดับวิทยา
เขต

1. พิจารณาความเชื่อมโยงเพื่อการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ของสํานักวิทยบริการที่เนนแผน
ยุทธศาสตรการบริหารในระดับ
วิทยาเขต

โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556
พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป งบประมาณ2557 วันที่
 18 กันยายน 2556

1. มีแผนยุทธศาสตรการ
บริหารของสํานักวิทย
บริการที่เนนแผน
ยุทธศาสตรการบริหารใน
ระดับวิทยาเขตและสนอง
นโยบายรวมบริการประสาน
ภารกิจ

1. มีแผนยุทธสาสตรการบริหาร สํานัก
วิทยบริการ ฉบับปรับปรุง
  2. มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556 มี
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ2557เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

100% 5,700 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
บริหาร

1. ควรมีการจัด
กิจกรรมวัฒนธรรมที่
สงเสริมใหนิสิต /
บุคลากร มีสวนรวม
อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ

 ประสานงานกับชมรมนิสิตของ มก.
ฉกส.หรือฝายกิจการนิสิต เพื่อ
วางแผนและจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และเชิญชวนใหนิสิตเขา
รวมกิจกรรมอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ

1. โครงการทําบุญประจําเดือน
ตุลาคม 2556                        2.
 โครงการวันแหงการสัมมาทิฐิ
ประจํา 2556                        3.
 โครงการรดน้ําขอพรผูบริหาร 4.
โครงการทําบุญประจําเดือน
พฤษภาคม 2557 5.
 โครงการทอดผาปาเน่ืองในวันวิสาขบูชา

1. มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่มีนิสิตเขารวมอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ เชน
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีนิสิต
นิสิตเขารวมโครงการ/กิจกรรมทุกคร้ัง
ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางการมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม และเปนการถายทอด
การรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย

100% 23,318 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./คณะทํางาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ

2. ควรเพิ่มจํานวน
กลุมตัวอยางการ
ประเมินความพึง
พอใจใหครอบคลุม
กลุมบุคลากรทุก
หนวยงาน ควรมีการ
ดําเนินโครงการตาม
วงจร PDCA อยาง
เปนรูปธรรม

 วิเคราะหปญหา กําหนดแผนใน
การสํารวจและประเมินความพึง
พอใจใหครอบคลุมผูใชบริการครบ
ทุกประเภท และใหสามารถ
ดําเนินการตามวงจร PDCA ตาม
ระยะเวลาที่หนดได

1. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการใหบริการที่สอดคลอง
กับความตองการ 2. สํารวจ
และประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร นิสิต และอาจารย
พรอมบุคคลภายนอกที่มีสวนได
สวนเสียกับสํานักวิทยบริการ 3.
จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการ

1. มีแผนความการประเมิน
ความพึงพอใจที่ครอบคลุม
ของผูใชบริการทุกประเภท
และสามารถดําเนินการตาม
วงจร PDCA ได

1. มีแผนปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ
 ที่ครอบคลุมกลุมบุคลากรรวมทั้ง
บุคคลภายนอก

100% 0 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
ทุกฝาย และ
คณะทํางาน
พัฒนาการใหบริการ

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

2. ควรเพิ่มจํานวน
กลุมตัวอยางการ
ประเมินความพึง
พอใจใหครอบคลุม
กลุมบุคลากรทุก
หนวยงาน ควรมีการ
ดําเนินโครงการตาม
วงจร PDCA อยาง
เปนรูปธรรม

 วิเคราะหปญหา กําหนดแผนใน
การสํารวจและประเมินความพึง
พอใจใหครอบคลุมผูใชบริการครบ
ทุกประเภท และใหสามารถ
ดําเนินการตามวงจร PDCA ตาม
ระยะเวลาที่หนดได

1. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการใหบริการที่สอดคลอง
กับความตองการ 2. สํารวจ
และประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร นิสิต และอาจารย
พรอมบุคคลภายนอกที่มีสวนได
สวนเสียกับสํานักวิทยบริการ 3.
จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการ

1. มีแผนความการประเมิน
ความพึงพอใจที่ครอบคลุม
ของผูใชบริการทุกประเภท
และสามารถดําเนินการตาม
วงจร PDCA ได

1. มีแผนปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ
 ที่ครอบคลุมกลุมบุคลากรรวมทั้ง
บุคคลภายนอก

100% 0 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
ทุกฝาย และ
คณะทํางาน
พัฒนาการใหบริการ

1. การรวบรวม
ประเด็นความรู และ
เปาหมายการจัดการ
ความรูยังไม
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน

1. ควรกําหนด
ประเด็นความรูให
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน

1. สรางองคความรูที่เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร การบริหารงานสํานักให
คณะกรรมการ KM ไดเขาใจในทิศทาง
และบทบาทที่สํานักตองดําเนินการ
2. สํารวจหาปญหาที่สําคัญที่จะทําเปน
อุปสรรคใหสํานักไมสามารถบรรลุใน
วิสัยทัศนได
3. สํารวจหาความรูที่เกี่ยวของที่จะ
สามารถแกไขปญหา

1. กิจกรรม 1 Km 1 หนวยงาน
2. กิจกรรมบอรดชวนรู
3. กิจกรรม เวที KM
4. กิจกรรม Good morning KM
5. เผยแพรขอมูลบนเว็บ

1. ผลการประเมินจาก
เคร่ืองมือประเมินความ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลการ
พัฒนาในเชิงบวก

1.1 พัฒนาระบบกําหนดสิทธิ์การ
ลงทะเบียนเรียน
2.1 ติดบอรดเพื่อถายทอดความรู ทุก
เดือน โดยฝายที่จัดกิจกรรม Good
mornig KM
3.1 จัดกิจกรรมถายทอดความรูเร่ือง
การประกันคุณภาพ จัดโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ถายทอดความรูแยกฝายตอเนื่องจน
ครบทุกฝาย

100% 12,000 1. CKO สํานัก
วิทยบริการ
2. ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการความรู
สํานักวิทยบริการ
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ

4. ออกแบบกระบวนงาน  กิจกรรมที่
จะสรางความเปลี่ยนแปลง
5. ดําเนินการจัดการความรู
6. ติดตามและประเมินผลความ
เปลี่ยนแปลง
7.สรุปและรายงานเสนอ CKO

3.2 จัดกิจกรรมถายทอดความรูเร่ือง
"เทคนิคการจัดเก็บและสํารอง
ไฟลขอมูล" จัดโดยฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ถายทอดใหฝายทะเบียน
และประมวลผล
3.3 จัดกิจกรรมถายทอดความรูเร่ือง
"การเขียนโปรแกรมเพื่อใชบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด" จัดโดย
นายอภิชาติ กันยาทอง (จากการ
เดินทางไปอบรม) ถายทอดใหกลุมงาน
วิเคราะหและพัฒนาโปรแกรม และ
ผูสนใจ

4. ออกแบบกระบวนงาน  กิจกรรมที่
จะสรางความเปลี่ยนแปลง
5. ดําเนินการจัดการความรู
6. ติดตามและประเมินผลความ
เปลี่ยนแปลง
7.สรุปและรายงานเสนอ CKO

3.2 จัดกิจกรรมถายทอดความรูเร่ือง
"เทคนิคการจัดเก็บและสํารอง
ไฟลขอมูล" จัดโดยฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ถายทอดใหฝายทะเบียน
และประมวลผล
3.3 จัดกิจกรรมถายทอดความรูเร่ือง
"การเขียนโปรแกรมเพื่อใชบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด" จัดโดย
นายอภิชาติ กันยาทอง (จากการ
เดินทางไปอบรม) ถายทอดใหกลุมงาน
วิเคราะหและพัฒนาโปรแกรม และ
ผูสนใจ

4.1 จัดกิจกรรม Good morning KM ทุก
เดือนโดยจัดทําเปนปฏิทินกิจกรรม ใหแต
ละฝายเปนผูดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- ผูบริหารพบบุคลากร
- ฝายที่รับผิดชอบถายทอดความรูที่
นาสนใจอยางนอย 2 เรื่อง
- แตละฝายรายงานผลการทํางาน
- เปดโอกาสใหทุกฝายและทุก
คณะกรรมการแจงขาว/ประกาศ
-
5.1 จัดทําเว็บไซตการจัดการความรู และ
เผยแพรขอมูลกิจกรรม ในเว็บ KM
http://misweb.csc.ku.ac.th/OASKM/
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ

 -  -  -  -  -  -  -

1. การนําผลมา
ประเมินคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุง
การทํางานยังไม
เชื่อมโยงกับแผนกล
ยุทธ

1. ตรวจสอบความ
สอดคลองของผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในกับแผนกล
ยุทธของหนวยงาน
และทบทวนตัวบงชี้ใน
ระดับฝายเพื่อให
สามารถบรรลุผลได
ครบทุกตัวบงชี้

1. จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
กําหนดผลผลิต ตัวชี้วัด และ
เปาหมายใหสอดคลองกับแนวทาง
ของยุทธศาสตร หรือ กลยุทธของ
สํานักวิทยบริการใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556
พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป งบประมาณ2557 วันที่
 18 กันยายน 2556

1. มีแผนยุทธศาสตรกับ
แผนปฏิบัติราชการที่มี
ผลผลิต  ตัวชี้วัด และ
เปาหมายที่สอดคลองกับ
แนวทางของยุทธศาสตร
หรือ กลยุทธสํานักวิทย
บริการ

1. มีแผนยุทธสาสตรการบริหาร สํานัก
วิทยบริการ ฉบับปรับปรุง
  2. มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556 มี
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ2557เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

100% 5,700 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
บริหาร

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน1. การนําผลมา
ประเมินคุณภาพ
ภายในมาปรับปรุง
การทํางานยังไม
เชื่อมโยงกับแผนกล
ยุทธ

1. ตรวจสอบความ
สอดคลองของผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในกับแผนกล
ยุทธของหนวยงาน
และทบทวนตัวบงชี้ใน
ระดับฝายเพื่อให
สามารถบรรลุผลได
ครบทุกตัวบงชี้

1. จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
กําหนดผลผลิต ตัวชี้วัด และ
เปาหมายใหสอดคลองกับแนวทาง
ของยุทธศาสตร หรือ กลยุทธของ
สํานักวิทยบริการใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556
พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป งบประมาณ2557 วันที่
 18 กันยายน 2556

1. มีแผนยุทธศาสตรกับ
แผนปฏิบัติราชการที่มี
ผลผลิต  ตัวชี้วัด และ
เปาหมายที่สอดคลองกับ
แนวทางของยุทธศาสตร
หรือ กลยุทธสํานักวิทย
บริการ

1. มีแผนยุทธสาสตรการบริหาร สํานัก
วิทยบริการ ฉบับปรับปรุง
  2. มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556 มี
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ2557เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

100% 5,700 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
บริหาร

2. ทบทวนผลผลิต ตัวชี้วัด และ
เปาหมายในปที่ผานมาเพื่อให
สอดคลองกับแนวทางของ
ยุทธศาสตร หรือ กลยุทธของสํานัก
วิทยบริการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
วันที่ 3 เมษายน 2557

1. ระดับความพึงพอใจ
มากกวา 3.51
  2. ผูเขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80

1. ระดับความพึงพอใจ 3.59 ระดับ ดี
 2. ผูเขารวมโครงการรอยละ 92

100% 1,919 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
บริหาร
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม

7. รอยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

8. งบประมาณ 9. ผูกํากับ/
ผูรับผิดชอบ

1. ควรมีการทบทวน
คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
การทํางาน
(คณะทํางานจัดตาราง
เรียน) และทบทวน
บทบาทหนาที่ของ
กรรมการแตละสวน
ใหมีความชัดเจน

1. ดําเนินการรวบรวมปญหาในการ
จัดทําระบบบันทึกขอมูลตารางเรียน
ตารางสอน จากผูใชงานโดยรวม
และมีการประเมินความพึงพอใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมทบทวนกระบวนการจัด
ตารางเรียน ตารางสอบ
1.ประเมินผลความพึงพอใจตอ
กระบวนการจากผูมีสวนเกี่ยวของ
2.ทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัด
ตารางเรียน ตารางสอบ

     มากกวา 3.51
ระดับดีมาก

1.ผลการประเมินแสดงในรูปของ
บทสรุปผูบริหาร รายงานตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ
2.คูมือการจัดตารางเรียน ตารางสอบ

100% 0 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา

องคประกอบที่ 6 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน1. ยังไมพบการ

ประเมินความพึง
พอใจในขั้นตอน /
กระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการ
ทํางาน (การจัด

ตารางเรียน
ตารางสอน) โดยพบ
เพียงการประเมิน

ความพึงพอใจตอระบบ

1. ควรมีการทบทวน
คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
การทํางาน
(คณะทํางานจัดตาราง
เรียน) และทบทวน
บทบาทหนาที่ของ
กรรมการแตละสวน
ใหมีความชัดเจน

1. ดําเนินการรวบรวมปญหาในการ
จัดทําระบบบันทึกขอมูลตารางเรียน
ตารางสอน จากผูใชงานโดยรวม
และมีการประเมินความพึงพอใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กิจกรรมทบทวนกระบวนการจัด
ตารางเรียน ตารางสอบ
1.ประเมินผลความพึงพอใจตอ
กระบวนการจากผูมีสวนเกี่ยวของ
2.ทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัด
ตารางเรียน ตารางสอบ

     มากกวา 3.51
ระดับดีมาก

1.ผลการประเมินแสดงในรูปของ
บทสรุปผูบริหาร รายงานตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ
2.คูมือการจัดตารางเรียน ตารางสอบ

100% 0 ผอ.สวบ./ผช.ผอ.
สวบ./หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา

2. ควรมีการประเมิน
ขั้นตอน /
กระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการ
ทํางาน (การจัดตาราง
เรียนตารางสอน)
จากผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการ
ปรับปรุง / ใชระบบ
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1. ยังไมพบการ
ประเมินความพึง

พอใจในขั้นตอน /
กระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการ
ทํางาน (การจัด

ตารางเรียน
ตารางสอน) โดยพบ
เพียงการประเมิน

ความพึงพอใจตอระบบ
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=21

2.1 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตามภารกิจ
รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1
ชื่อเอกสาร  รายงานประจาํปงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดาํเนินงาน ประจําป
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น สํานักวิทยบริการ ไดดาํเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยั ประกอบดวย 6 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ใชสาํหรับหนวยงานทีท่ํา
หนาที่สนับสนนุหรือใหบริการแกหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อใหสนองตอบตอพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลยั โดย
ไดดําเนนิการประเมนิคุณภาพผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม
5 คะแนน สาํหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเทานัน้

สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบคุณภาพ
และมีผลการดําเนนิงานตามตัวบงชีบ้ังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จาํนวน 12 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.92 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดมีาก
รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5)
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องคประกอบท่ี 1
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 2
ภารกิจหลัก

- - 5.00 5.00 4.50 4.52 4.66 4.68 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 3
การบริหารและจัดการ

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 4
การเงินและ
งบประมาณ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 5
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 6
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.52 4.91 4.92
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสํานักวิทยบริการ ในรอบปการศึกษา 2556 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

สํานักวิทยบริการ มีผลการดําเนนิงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนนิงาน ดงันี้

สํานักวิทยบริการมีหนาที่หลักในการสนบัสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  และสนับสนุน
พันธกิจดานอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย  ในการดําเนนิงานนั้นสํานักวิทยบริการจะมีการกําหนด   ทศิทางการพัฒนาของ
สํานักวิทยบริการที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  มีการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติราชการประจําป  เพื่อเปนทิศทางและแนวทางในการดําเนนิงาน

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ  สํานกัวิทยบริการไดคํานึงถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ  รวมถึงทิศทางในการพฒันาประเทศ ทั้งนี้จะสงผล
ใหสํานักวิทยบริการมีการดาํเนนิงานเปนไปอยางมีคุณภาพ  เปนที่ยอมรับ  และสามารถตอบสนองความตองการ
ของสังคมและผูมีสวนไดสวนเสยีในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ
จํานวน 1 ตัวบงชี้  พบวามผีลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลีย่ 5.00 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการ

ประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ
2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 8 5.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการ

ประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ
2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 8 5.00
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 8 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงาน โดยเปน
แผนฯ ที่ เชื่ อมโยง กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)

  2. มีการถายทอดแผนกลยทุธระดบัหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจาํปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน
  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2

คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณา
  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงาน

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการ  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธทุกรอบ 5 ป เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนนิงานของ

สํานักฯ ใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยทุธของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยกําหนดใหบุคลากร
ในสํานักฯ ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อสะทอนหาปจจัยภาวะที่เปนปจจบุัน (หมายเลขเอกสาร
1.1-1-1 โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 2555 ไตรมาส ที่ 1 และจดัทําแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจาํปงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.) โดยเฉพาะในปจจัยแวดลอมภายนอกนี้ ได
ประมวลรวมขอมูลทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลในการ
บริหารพลังงาน และยุทธศาสตรชาติในเร่ืองตางๆ รวมทัง้ภาพอนาคตที่สาํนักฯ มุงจะเปน เพื่อนํามาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการ ประจาํป 2555-2558 และนําเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาให
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสาํนักฯ ซึ่งมผีูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา (หมายเลขเอกสาร 1.1-1-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ (คร้ังที่ 2 /2556)) เพื่อจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรการ
บริหาร สํานักวทิยบริการ ประจาํป 2555-2558 ฉบับปรับปรุงตอไป (หมายเลขเอกสาร 1.1-1-3 แผนยุทธศาสตร
การบริหาร สํานักวทิยบริการ ประจําป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง)
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2. แผนกลยุทธที่ผานการพิจารณาในภาพรวมของสํานักวิทยบริการเรียบรอยแลว  ไดถายทอดไปยัง
บุคลากรภายในสํานักวิทยบริการ ผานการประชุมบุคลากรของสํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 1.1-2-1
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักวิทยบริการ) เพื่อเปนการแจงใหบุคลากรทุกคนภายในสํานักฯ ไดรับทราบทิศ
ทางการดาํเนินงานที่มุงสูเปาหมายรวมกัน และนําไปสูกระบวนการแปลงกลยุทธสูแผนปฏิบัติราชการประจําป
ตอไป โดยแตละตัวบงชี้ที่อยูระดับแผนกลยุทธจะมผีูรับผดิชอบชัดเจน

3. หัวหนาฝายทุกฝาย ทั้ง 5 ฝาย  ไดนาํแผนกลยุทธไปจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ
2556 ไดแก ฝายบริหาร  ฝายทะเบียนและประมวลผล  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายหองสมุด และฝายบริการ
การศึกษา   ซึ่งในแตละฝายจะเพิ่มรายละเอียดไวอยางชัดเจนแสดงใหเห็นถึงภารกิจหลักของแตละฝายทีช่ัดเจน
มีการระบุผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัด  ซึ่งโครงการ/กิจกรรม จะนําไปสูการจัดทําคําของบประมาณประจําป 2556
ซึ่งมีรายละเอียดในองคประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ และความสอดคลองกับภารกิจโดยมี
การถายทอดภารกิจลงสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน พรอมกับไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2555 (หมายเลขเอกสาร 1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 ผลการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 ) นอกจากนี้ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบของ
ภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการ ในลักษณะของรายงานประจําปงบประมาณ 2556 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ภารกิจ
(หมายเลขเอกสาร 1.1-3-2 รายงานประจําปงบประมาณ 2556) พรอมนี้ไดมีการเผยแพรผลการดําเนินงานดังกลาว
ในเว็ปสํานักวิทยบริการดวย

4. สํานักวิทยบริการมีการกําหนดตวับงชี้และเปาหมายของแตละตวับงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานแบงเปน 3 ระดับ คือ

1) ตัวบงชี้และเปาหมายระดบัแผนปฏิบัติราชการ  เพื่อกํากับตรวจสอบดูความลุลวงในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 1.1-4-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2556 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 )

2) ตัวบงชี้และเปาหมายระดบักลยุทธ เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ
(หมายเลขเอกสาร 1.1-4-2 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สาํนักวิทยบริการประจาํป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง)

3) ตัวบงชี้และเปาหมายระดบัเปาประสงค เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จของการบรรลุ
วิสัยทัศนที่มุงไปสูความสําเร็จ (หมายเลขเอกสาร หมายเลขเอกสาร 1.1-4-3 แผนยุทธศาสตรการบริหารสํานัก
วิทยบริการประจาํป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง) โดยมีการนาํตัวบงชี้การประเมินคุณภาพถายทอดลงไปใน
แผนปฏิบัติราชการประจาํปของแตละฝายครบทั้ง 5 ฝายดวย  เพื่อใหไดรับการประกันคุณภาพที่ผสมผสานไปกับ
การทํางานปกติ

5. ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก ผูชวยผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาฝายทุกฝาย ทัง้ 5
ฝาย ที่กํากับการดําเนนิงานในแตละภารกิจ แตละฝายเปนผูติดตามและใหขอเสนอแนะกับหัวหนางาน และ
ผูปฏิบัตงิานใหสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการที่ไดรับมอบหมาย โดยจะมีการกํากับติดตามกันเปน
ลําดับชั้นอยางเปนระบบเพื่อใหแนใจวาทุกภารกิจไดดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการครบถวนและสมบูรณ
(หมายเลขเอกสาร 1.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก)
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6. คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการไดมีการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน ซึง่มีผูแทนจากทุกฝาย
ครบทั้ง 5 ฝาย จะมีการประชุมรวมกันประจําทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดาํเนินงานรวมถึงปญหาอุปสรรคและหา
แนวทางการแกไขรวมกัน และเมื่อครบไตรมาสคณะกรรมการบริหารมีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 โดยจะประชุมรวมกับผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ รอง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและหัวหนาฝายทุกฝาย เพือ่เสนอผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 ซึ่งแตละฝายจะมีการเสนอปรับแผนให
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานจริง และจะมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ
ซึง่มีผูแทนมาจากภายนอกหนวยงานและผูทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา) เขารวมพิจารณาผลการดําเนินงานของสาํนัก
วิทยบริการ  พรอมใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนา (หมายเลขเอกสาร 1.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 2 /2556) พรอมนี้สํานักวิทยบริการไดดาํเนินการจัดทําโครงการ
ทบทวนตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ (แผนยุทธศาสตร) และประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําป
งบประมาณ 2556 พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2557 เพื่อใหทราบผลการดําเนนิงาน
ปญหาอุปสรรคตางๆที่เกิดข้ึน และนาํไปปรับปรุงแกไขในการจดัทําแผนปฏิบตัิราชการในปถัดไป (หมายเลข
เอกสาร 1.1-6-2 โครงการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับงชี้ของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556 พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2557)

7. สํานักวิทยบริการไดมีการประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับงชีข้องแผนกลยุทธของสํานักวิทยบริการ
(หมายเลขเอกสาร 1.1-7-1 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ ประจาํปงบประมาณ 2556) และได
รายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักฯ ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา (หมายเลขเอกสาร 1.1-7-
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่ 2/2556) พรอมไดพัฒนาและประเมินตัวบงชี้ของแผน
ยุทธศาสตรการบริหารเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (หมายเลขเอกสาร 1.1-7-3 แผน
ยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการประจาํป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง)

8. คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ โดยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ รองผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการ ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ และหัวหนาฝายทุกฝาย รวมกันนาํขอคิดเห็นของคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการไปทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป พรอมทั้งนําเสนอใหที่
ประชุมบุคลากรของสํานักวิทยบริการ เก่ียวกับการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา และกาวตอไปของสํานักวิทย
บริการ (หมายเลขเอกสาร 1.1-8-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักวิทยบริการ ) และไดมีการนําขอเสนอแนะ
ตางๆมาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2557 (หมายเลขเอกสาร 1.1-8-2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2557 )

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

1.1 6 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5คะแนน 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 หรือ 7 ขอ
มีการดําเนินการ

8 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

1.1 6 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5คะแนน 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ
หมายเหตุ ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1.1-1-1 โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 2555 ไตรมาส ที่ 1 และจัดทาํ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.

1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 2 /2556
1.1-1-3 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สาํนักวิทยบริการ ประจําป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง
1.1-2-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักวิทยบริการ
1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2555
1.1-3-2 รายงานประจําปงบประมาณ 2556
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2555
1.1-4-2 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สาํนักวิทยบริการประจําป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง
1.1-4-3 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สาํนักวิทยบริการประจําป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง
1.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 2 /2556
1.1-6-2 โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2557

1.1-7-1 ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ตามแผนกลยทุธ ประจําปงบประมาณ 2556
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่ 2/2556
1.1-7-3 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สาํนักวิทยบริการประจําป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง
1.1-8-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักวิทยบริการ 1/2555 และคร้ังที่ 1/2556
1.1-8-2 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2557
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

สํานักวิทยบริการ  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบงชี้
พบวา มผีลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.66 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดบั ดีมาก สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.68 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดบั ดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 4.66
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ
คาเฉลี่ย 4.51 4.00 81,325.97 3.99 3.99

20,374
2.2 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ

ขอ 5 5 5 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5 5 5 5.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 4.68
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ
คาเฉลี่ย 4.51 4.00 68,448.18 4.04 4.04

16,963.00
2.2 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ

ขอ 5 5 5 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5 5 5 5.00
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.)

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย คาเฉลี่ย 4.00
ระยะเวลา ปการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ มีโครงการ/กิจกรรมการใหบริการท้ังหมด 58 โครงการ /กิจกรรม

โครงการ คาเฉลี่ย จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวน
ผูตอบแบบสอบถาม

ฝายบริหาร
1.โครงการสารบรรณและธุรการ 3.63 35 127.05
2. โครงการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 3.55 35 124.25
3. โครงการหาวัสดสุํานักงาน 3.68 35 128.80
4. โครงการบริหารการเงินงบประมาณและแผนงาน 3.76 35 131.60
5. โครงการพัฒนาบุคลากร 3.57 35 124.95
6. โครงการประกันคุณภาพ 3.73 35 130.55
7. โครงการกิจกรรม 9 ส. 3.79 35 132.65
8. โครงการสมัมาทิฐิบุคลากร สวบ. 4.24 42 178.08
9. โครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 4.83 35 169.05

ฝายหองสมุด
10. โครงการนนทรีอีสานเพ่ือสังคม

กิจกรรมมอบทรัพยากรแกจังหวัดทหารบกสกลนคร
3.93
4.37

87
6

341.91
26.22

11. โครงการ KU CSC Bookfair ประจําปการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 1 4.03 100 403.00
12. โครงการ KUCSC Book Fair ประจําปการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 2 4.25 156 663.00
13. กิจกรรมสงเสรมิรักการอาน 3.64 23 83.72
14. กิจกรรม Check inLib KU CSC 4.22 106 447.32
15. โครงการขยายเวลาเปดใหบรกิารหองสมดุเพ่ือการเรียนรู ภาคตน
(29 ก.ค. – 18 ส.ค. 56)

4.59 70 321.30

16. โครงการขยายเวลาเปดใหบรกิารหองสมดุเพ่ือการเรียนรู ภาคตน
(16 ก.ย. – 10 ต.ค 56)

4.55 70 318.50

17. โครงการขยายเวลาเปดใหบรกิารหองสมดุเพ่ือการเรียนรู ภาคปลาย
(4 ธ.ค. - 26 ธ.ค 56)

4.32 62 267.84

18.โครงการขยายเวลาเปดใหบริการหองสมดุเพ่ือการเรียนรู ภาคปลาย
(17 ก.พ – 13 มี.ค 57)

4.59 75 344.25
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โครงการ คาเฉลี่ย จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวน
ผูตอบแบบสอบถาม

19. โครงการสงเสริมการรูสารสนเทศ 3.90 77 300.30
20. โครงการนนทรีอีสานเพ่ือสังคม กิจกรรมการอบรมทักษะ ICT กลุม
บุคลากรในอนุภมูิภาคลุมนํ้าโขง

3.65 25 91.25

21. การบริการยมื-คืนเคาวเตอร 3.83 51 195.33
22.การบริการหูฟง 3.60 157 565.20
23. บริการคอมพิวเตอร 3.71 157 582.47
24.บริการหองฉายภาพยนตร มินิเธียรเตอร 3.60 157 565.20
25..บริการเครื่องคืนอัตโนมตัิ 3.54 157 555.78
26.บริการสืบคนขอมลู 3.56 154 548.24

ฝายทะเบียนและประมวลผล
27. กิจกรรมการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ ณ มก.ฉกส.โดยวิธีรับตรง 4.16 3,857 16,045.12
28. กิจกรรมการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณคณะสาธารณสุขศาสตร 4.32 391 1,689.12
29. กิจกรรมรวมโครงการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบ
รับตรงรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Admissions)

4.69 62 290.78

30. โครงการบริการงานทะเบียน 4.05 474 1,919.70
31. กิจกรรมดําเนินการสอบ (ตรวจขอสอบดวยเครื่อง OMR) 4.80 5 24.00
32. กิจกรรมออกเอกสารสําคญัทางการศึกษา (จัดหาเอกสารการศกึษา) 4.03 23 92.69

33. โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการงานทะเบียน 4.51 27 121.77
34. กิจกรรมการประชุมทะเบียนสัญจร (การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอบังคับวา
ดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มก. พุทธศักราช 2548)

4.29 19 81.51

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
35. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนและการเรียนการสอน 3.82 2,798 10,688.36

36. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริหาร 4.45 1 4.45
37. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการ 4.14 1,340 5,547.60
38. โครงการคลินิกไอที (กิจกรรมจัดหาคอมพิวเตอรประชุมสําหรบั
ผูบริหารและ กิจกรรมซอมบํารุง)

4.33 61 264.13

39. โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการ ศูนย 3 วัย) 4.83 83 400.89
40. โครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย
(กิจกรรมความมั่นคงเครือขาย  และกิจกรรมขยายเครือขายสวนปลาย )

3.18 100 318.00

41. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบสารสนเทศ 3.10 86 266.60

ฝายบริการการศึกษา
42. กิจกรรม e-Student หลักสตูร 9 หนวย 4.18 274 1,145.32
43. กิจกรรม e-Student หลักสตูร 1 4.28 1,289 5,516.92
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โครงการ คาเฉลี่ย จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวน
ผูตอบแบบสอบถาม

44. โครงการ e-Teacher & e-Staffs 4.18 68 284.24
45. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําขอมลูบนระบบ มคอ.มก. (KU-
TQF)

4.25 23 97.75

46. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําขอมลูบนระบบ มคอ.มก. (KU-
TQF) ครั้งท่ี 2

4.46 13 57.98

47. รายงานความพึงพอใจการใหบริการงานสื่อและโสตทัศนศึกษา
- กิจกรรมใหบริการโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน
- กิจกรรมใหบริการ copy print
- กิจกรรมใหบริการออกแบบสิ่งพิมพ
- กิจกรรมยืมคืนโสตทัศนูปกรณ
- กิจกรรมใหบริการโสตทัศนูปกรณ
- กิจกรรมใหบริการงานผลติสื่อผสม

3.95
5.00
4.88
4.49
4.35
4.52

180
66
286
49
36
28

711.00
330.00

1,395.68
220.01
156.60
126.56

48. กิจกรรมเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดบั
บัณฑิตศึกษา

4.27 45 192.15

49. กิจกรรมเขารวมการประชุมวิชาการระดบับัณฑติศึกษา 4.06 14 56.84

50. กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสติใหม ประจําภาคตน ปการศึกษา 2556 4.00 13 52.00
51. กิจกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกเขาศึกษาตอระดับบณัฑิตศกึษา
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2556

4.34 27 117.18

52. กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสติใหม ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2556 4.41 17 74.97
53. กิจกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกเขาศึกษาตอระดับบณัฑิตศกึษา ป
การศึกษา 2557

4.40 10 44.00

54. กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการระดับบัณฑติศึกษา 4.31 28 120.68
55. โครงการอบรมโสตทัศนูปกรณสําหรับแมบานประจําอาคาร 4.24 25 106.00
56. โครงการอบรมการใชงาน Photoshop Template 4.26 22 93.72
57. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นิสิตตามมาตรฐานการเรยีนรูจากหลักสตูรและรายวิชา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

4.25 26 110.50

58. ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีตอการใหบริการของ สวบ. 3.83 3,085 11,815.55

รวมท้ังสิ้น 16,963 68,448.18
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ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
= 68,448.18

16,963.00

คะแนนท่ีได = 4.04 คะแนน

เกณฑการประเมิน
คํานวณคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทานั้น

ผลการประเมินตนเอง
ตัว
บงชี้
ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ

เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2557

2554 2555 2556 2554 2555 2556
2.1 31,192.40 4.08 102,498.83 3.86 81,325.97 3.99 4.08 3.86 3.99 4.51 ไมบรรลุ 4.00

7,641 26,548 20,374

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้
ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ

เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2557

2554 2555 2556 2554 2555 2556
2.1 31,192.40 4.08 102,498.83 3.86 68,448.18 4.04 4.08 3.86 4.04 4.51 บรรลุ 4.00

7,641 26,548 16,963

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐาน -
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รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร

ช่ือเอกสาร

2.1-1 สรุปโครงการสารบรรณและธุรการ
2.1-2 สรุปโครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2.1-3 สรุปโครงการหาวัสดสุํานักงาน
2.1-4 สรุปโครงการบริหารการเงินงบประมาณและแผนงาน
2.1-5 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร
2.1-6 สรุปโครงการประกันคณุภาพ
2.1-7 สรุปโครงการกิจกรรม 9 ส.
2.1-8 สรุปโครงการสัมมาทิฐิบุคลากร สวบ.
2.1-9 สรุปโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1-10 รายงานสรุปโครงการนนทรีอีสานเพ่ือสังคม

- กิจกรรมมอบทรัพยากรแกจังหวัดทหารบกสกลนคร
2.1-11 รายงานสรุปโครงการ KU CSC Bookfair ประจําปการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 1
2.1-12 รายงานสรุปโครงการ KUCSC Book Fair ประจําปการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 2
2.1-13 รายงานสรุปกิจกรรมสงเสริมรักการอาน

รายงานสรุปกิจกรรม Check inLib KU CSC
2.1-14 รายงานสรุปโครงการขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดเพ่ือการเรียนรู ภาคตน (29 ก.ค. – 18 ส.ค. 56)

รายงานสรุปโครงการขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดเพ่ือการเรียนรู ภาคตน (16 ก.ย. – 10 ต.ค 56)
รายงานสรุปโครงการขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดเพ่ือการเรียนรู ภาคปลาย (4 ธ.ค. - 26 ธ.ค 56)
รายงานสรุปโครงการขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดเพ่ือการเรียนรู ภาคปลาย (17 ก.พ – 13 มี.ค 57)

2.1-15 รายงานสรุปโครงการสงเสรมิการรูสารสนเทศ
2.1-16 รายงานสรุปโครงการนนทรีอีสานเพ่ือสังคมกิจกรรมการอบรมทักษะICT กลุมบุคลากรในอนุภมูิภาคลุมนํ้าโขง
2.1-17 สรุปความพึงพอใจการบริการยืม-คืนเคาวเตอร

สรุปความพึงพอใจการบริการหูฟง
สรุปความพึงพอใจบริการคอมพิวเตอร
สรุปความพึงพอใจบริการหองฉายภาพยนตร มินิเธียรเตอร
สรุปความพึงพอใจบริการเครื่องคืนอัตโนมัติ
สรุปความพึงพอใจบริการสืบคนขอมูล

2.1-18 รายงานสรุปกิจกรรมการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ ณ มก.ฉกส.โดยวิธีรับตรง
2.1-19 รายงานสรุปกิจกรรมการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณคณะสาธารณสุขศาสตร
2.1-20 รายงานสรุปกิจกรรมรวมโครงการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบรับตรงรวม

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (KU Admissions)
2.1-21 รายงานสรุปโครงการบริการงานทะเบียน
2.1-22 รายงานสรุปกิจกรรมดําเนินการสอบ (ตรวจขอสอบดวยเครื่อง OMR)
2.1-23 รายงานสรุปกิจกรรมออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา (จัดหาเอกสารการศึกษา)
2.1-24 รายงานสรุปโครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการงานทะเบยีน
2.1-25 รายงานสรุปกิจกรรมการประชุมทะเบียนสัญจร

(การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มก. พุทธศักราช 2548)
2.1-26 รายงานสรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบยีนและการเรยีนการสอน
2.1-27 รายงานสรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริหาร
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หมายเลข
เอกสาร ช่ือเอกสาร
2.1-28 รายงานสรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการ
2.1-29 รายงานสรุปความพึงพอใจโครงการคลินิกไอที
2.1-30 รายงานสรุปโครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (ศูนย 3 วัย)
2.1-31 รายงานสรุปความพึงพอใจโครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย

(กิจกรรมความมั่นคงเครือขาย  และ กิจกรรมขยายเครือขายสวนปลาย )
2.1-32 รายงานสรุปความพึงพอใจโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบสารสนเทศ
2.1-33 รายงานความกาวหนาการดาํเนินโครงการ e-Student หลักสูตร 9 หนวย
2.1-34 รายงานผลการดําเนินการโครงการ e-Student หลักสตูร 1
2.1-35 รายงานสรุปโครงการ e-Teacher & e-Staffs
2.1-36 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “การจดัทําขอมูลบนระบบ มคอ.มก.(TQF)”
2.1-37 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ“การจัดทําขอมูลบนระบบ มคอ.มก.(TQF)” ครั้งท่ี 2
2.1-38 รายงานความพึงพอใจการใหบริการงานสื่อและโสตทัศนศึกษา ฝายบริการการศึกษา สํานักวิทยบริการ

ประจําปการศึกษา 2556
2.1-39 รายงานสรุปโครงการบณัฑิตศึกษา กิจกรรรมเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดบั

บัณฑิตศึกษา
2.1-40 รายงานสรุปกิจกรรมการเขารวมประชุมวิชาการระดับบณัฑติศึกษา
2.1-41 รายงานสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับบัณฑติศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2556
2.1-42 รายงานสรุปกิจกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกเขาศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา

2556
2.1-43 รายงานสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับบัณฑติศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2556
2.1-44 รายงานสรุปกิจกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกเขาศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประจําภาคตน

ปการศึกษา 2557
2.1-45 รายงานสรุปกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการระดับบณัฑติศึกษา
2.1-46 รายงานสรุปโครงการอบรมโสตทัศนูปกรณสําหรับแมบานประจําอาคาร
2.1-47 รายงานสรุปโครงการอบรม Photoshop Template

รายงานสรุปโครงการสมัมนาทางวิชาการเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานการ
เรียนรูจากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

2.1-48 ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรตีอการใหบริการของสํานักวิทยบรกิาร
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ตัวบงช้ีท่ี 2. 2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (มก.)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ

  2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

  3. มกีารดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด

  4. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนการใหบริการ

  5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดาํเนินการใหบริการในรอบปตอไป

ผลการดําเนินงาน
1. ปการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการไดมีการสาํรวจความตองการของผูใชบริการ ดังนี้

วางระบบ และกลไกการพฒันาการใหบริการ  โดยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ
สํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.2–1–1 คําสั่ง คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ สํานักวิทยบริการ เลขที่
007/2556) โดยมีหนาทีส่ํารวจความตองการของผูรับบริการใหครบทุกภารกิจ วางแผนการใหบริการที่สอดคลอง
กับความตองการ พรอมกับดําเนินการตามแผน และประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนพรอมนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงการใหบริการ คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการสํานกัวิทยบริการ ไดดาํเนินการสํารวจความตองการ
ของนิสิต  อาจารย ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึง่เปดระบบสํารวจความตองการออนไลนระหวางวันที่ 1 สิงหาคม
– 31 สิงหาคม 2556 ผาน link URL : https://docs.google.com/forms/d/1QNFZY1ChzWxr2BNs
Mi8V6KWuXLImTHvh01VNY8as-Gg/viewform

โดยประเมินความตองการของการใหบริการทั้ง 5 ฝายประกอบดวย ฝายทะเบียนและ
ประมวลผล ฝายหองสมุด ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายบริการการศึกษา และฝายบริหาร (หมายเลขเอกสาร
2.2-1-2 แบบสอบถามความตองการและความพึงพอใจของนสิิต บุคลากร (เจาหนาที่และอาจารย) ตอบริการของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
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2. สํานักวิทยบริการไดมีการนาํผลจากการสํารวจความตองการมาวางแผนการใหบริการโดยได
ดําเนินการดงันี้

ผลจากการสาํรวจความตองการผานระบบออนไลนของนิสิต อาจารย และเจาหนาที่
คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการไดสรุปรายงานความตองการนิสิตตอบริการของสํานักวิทยบริการ (หมายเลข
เอกสาร 2.2 – 2 – 1 รายงานผลความตองการและความพึงพอใจของนิสิต บุคลากร (เจาหนาทีแ่ละอาจารย) ตอ
บริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

โดยสามารถสรุปประเด็นความตองการไดดังนี้
1. การเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารงานทะเบียน
2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3. ตองการคอมพิวเตอรที่มีความทันสมัย สภาพใหม และคุณภาพดี
4. คูมือปฏิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ
5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสาร

สํานักวิทยบริการไดนําประเด็นความตองการมาประชุม (หมายเลขเอกสาร 2.2 – 2 - 2
บันทึกยอการประชุมคณะทาํงานพัฒนาการใหบริการ สาํนักวิทยบริการ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ) เพื่อพิจารณา
ความเปนไปไดของการจัดใหบริการ และจัดทาํแผนการใหบริการสํานักวิทยบริการ มก.ฉกส. โดยกําหนดระยะเวลา
ตัวชี้วัด งบประมาณ และผูรับผดิชอบของการจัดใหบริการที่ชัดเจน ( หมายเลขเอกสาร 2.2 – 2 - 3 แผนพัฒนา
การใหบริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจาํป
การศึกษา 2556)

3. สํานักวิทยบริการไดดําเนนิการตามแผนการใหบริการที่ไดกําหนด โดยดําเนินการตามความตองการ
ดังตอไปนี้

3.1 การเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารงานทะเบียน ดําเนินการดังนี้
1. สํารวจความเปนไปไดและชองทางใหม ๆ
2. เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร 2 ชองทาง (การใหบริการขาวสารผานขอความมือถือ

การเพิ่มเติมชองทางของเฟสบุคฝายทะเบียนและประมวล)
3. ดําเนินการจัดทําขอมูลชองทาง เผยแพรและประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมาย
4. ประเมินผลการดําเนินงานจากเปาหมาย
5. นําขอเสนอแนะ เพื่อมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการ
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3.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดําเนินการดังนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557

1.1 โครงการ KUCSC Book Fair หนังสือดีที่คุณอยากอาน
2. ดําเนินการตามแผน และประเมินผลการดําเนินงานจากเปาหมาย
3. นําขอเสนอแนะ เพื่อมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการ

3.3 ตองการคอมพิวเตอรที่มีความทันสมัย สภาพใหม และคุณภาพดี ดําเนินการดังนี้
1. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบสารสนเทศ

3.4 คูมือปฏิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ ดําเนินการดังนี้
1. สํารวจความตองการในการใชบริการฝายบริการการศึกษาของกลุมเปาหมาย
2. ประชุมฝายเพื่อ KM งานตารางเรียน ตารางสอบ และกําหนดใหหัวหนางาน

ตรวจสอบความถูกตองของการจัดตารางเรียน ตารางสอบ
3. จัดทําคูมือปฎิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ

3.5 ปรับปรุงชองทางการสื่อสาร ดําเนินการดังนี้
1. ประสานการสรางกลุมสํานักวิทยบริการใน Facebook
2. เพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธภายในสํานักฯ ผานทาง

Face book กลุม สวบ.
โดยการดําเนินการตามแผนการใหบริการไดมีการกํากับติดตามการดําเนินงานผานที่ประชุม

คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.2 – 3 - 1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 1 / 2556)
4. สํานักวิทยบริการไดประเมินผลการดําเนนิกิจกรรม/โครงการ  ผานทีป่ระชุมผานทีป่ระชุม

คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.2 – 4 - 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
ใหบริการ คร้ังที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2557) โดยไดจัดทาํผลการพัฒนาการใหบริการ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจาํปการศึกษา 2555 (หมายเลข
เอกสาร 2.2 – 4 – 2 ผลพัฒนา การใหบริการ สํานักวทิยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2556 ) เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานกับเปาหมายที่ไดตั้งไว เพื่อ
นํามาซึง่ขอมูลและขอเสนอแนะสําหรับใหผูรับผิดชอบนาํไปทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนนิงานตอไป

5. สํานักวิทยบริการไดสรุปประเด็นขอเสนอแนะจากการจัดใหบริการตามแผนพฒันาการใหบริการ โดย
สามารถสรุปประเด็นขอเสนอแนะไดดังนี้ (หมายเลขเอกสาร 2.2 – 5 - 1 รายงานการประชมุคร้ังที่ 3/2556) ผล
การพัฒนาการใหบริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2556 )

1. การเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารงานทะเบียน
2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3. ตองการคอมพิวเตอรที่มีความทันสมัย สภาพใหม และคุณภาพดี
4. คูมือปฏิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ
5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสาร
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ซึ่งจากประเด็นขอเสนอแนะดังกลาวสาํนักวิทยบริการจะไดนาํไปจัดทําแผนการใหบริการประจาํป
การศึกษา 2557 ตอไป

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

2.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

2.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ –

รายการหลักฐาน
หมายเลขอกสาร ชื่อเอกสาร

2.2 - 1 - 1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ สํานักวิทยบริการ เลขที่ 007/2556
2.2 - 1 - 2 แบบสอบถามความตองการและความพึงพอใจของนิสิต บุคลากร (เจาหนาที่และอาจารย) ตอ

บริการของสํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.
2.2- 2 - 1 รายงานผลความตองการและความพึงพอใจของนิสิต บุคลากร (เจาหนาที่และอาจารย) ตอ

บริการของสํานักวิทยบริการ มก.ฉกส. จ.สกลนคร
2.2 - 2 - 2 บันทึกยอการประชุมคณะทาํงานพัฒนาการใหบริการ สาํนักวิทยบริการ 15 สิงหาคม 2556
2.2 – 2 - 3 แผนพัฒนาการใหบริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2556
2.2 – 3 - 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ คร้ังที่ 1 / 2556
2.2 – 4 - 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ คร้ังที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2557
2.2 – 4 - 2 ผลพัฒนาการใหบริการ สวบ. มก.ฉกส. ประจําปการศึกษา 2556
2.2 – 5 - 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ คร้ังที่ 3/2556

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลติ

เปาหมาย 5 ขอ

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
  2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสขุลักษณะ และตกแตงอยาง

มีความสุนทรีย
  3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
  4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือบุคลากรมี

สวนรวมอยางสม่ําเสมอ
  5. ระดับความพงึพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 3.51

จากคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการ ไดใหความสําคัญของการสรางวฒันธรรมที่ดีภายในองคกร โดยไดดาํเนนิการกําหนด

รูปแบบของการแตงกายที่บงบอกถึงวัฒนธรรมอันดีของสํานัก มหาวิทยาลยั และจงัหวัด เชน วนัอังคารแตงกาย
ดวยเสื้อผาขาวมา  วันศุกรแตงกายดวยเสื้อผายอมคราม  โดยการตัดชุดเสื้อผาขาวมาบุคลากรภายในสํานักไดมี
สวนรวมในการออกแบบเสื้อ  และรวมยึดถือเปนแนวปฏิบัติของสํานักวิทยบริการมาโดยตลอด  นอกจากนี้
โครงการทําบญุตักบาตรประจาํเดือน (หมายเลขเอกสาร 2.3-1-1 โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือน ) เปน
โครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดดาํเนนิการจัดข้ึน เพื่อเปนการ
สืบสานพระพุทธศาสนา และสรางวัฒนธรรมที่ดีใหเกิดข้ึนภายในองคกร ซึ่งแตละเดือนจะใหหนวยงานภายใน
องคกรไดเขามามีสวนรวมโดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพรับผิดชอบ ณ อาคารถ่ินมั่นในพทุธธรรม
ซึ่งสํานักวิทยบริการไดประชาสมัพันธเชิญชวนใหนิสิต บุคลากร อาจารย ตลอดจนชาวบาน เขารวมโครงการกัน
อยางพรอมเพรียง

นอกจากนี้ สาํนักวิทยบริการยังไดสรางวัฒนธรรมที่ดีของสํานักวิทยบริการเอง จะเห็นไดชัดเจนใน
โครงการรดน้ําขอพรจากผูบริหาร สํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 1 - 2 โครงการรดน้ําขอพรจาก
ผูบริหาร สํานักวิทยบริการ) ซึ่งจัดข้ึนทุกป เพื่อเปนการปลูกฝงคานิยมที่ดีในการแสดงความเคารพและนอบนอม
ตอผูใหญและเพื่อใหบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการทุกคนมีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน และโครงการจัดการ
ความรูสํานักวิทยบริการประจําเดือน ซึ่งโครงการนีไ้ดสรางกิจกรรม Good Morning KM ซึ่งเปนกิจกรรมที่สราง
พื้นที่ใหแกบุคลากรของสํานักวิทยบริการไดมีเวทสีําหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันในทุก ๆ เดือน ซึ่งเปน
ผลใหบุคลากรของสํานักวิทยบริการไดมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  จนเกิดวัฒนธรรมการเก้ือกูล
ข้ึนในสังคมการทาํงานของสํานกัวิทยบริการ  เชน การรวมแรงรวมใจของทุกฝายในการชวยฝายทะเบียนและ
ประมวลผลในกิจกรรมรับเขานสิิตของทุก ๆ ป  เปนตน
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2. สํานักวิทยบริการไดตระหนักถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพยสนิของทางราชการ จึงได
แตงตั้งบุคลากรภายในสาํนักวทิยบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 2 – 1 คําสั่งแตงตัง้ผูจัดการอาคาร) ใหทํา
หนาที่ผูจัดการอาคาร 9 ทําหนาที่ประสานงานรวมกับฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ สํานกังานวิทยาเขต ใน
ดานการรักษาความปลอดภัย  การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และจัดสิง่แวดลอมใหสวยงาม  ซึง่ในดานการรักษา
ความปลอดภัยสาํนักวทิยบริการ ไดมีการกําหนดเวลาปดเปดของตัวอาคารไวอยางชัดเจน   ตลอดจนมีการจัดหา
อุปกรณดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานที่มาติดตั้งไวในตาํแหนงทีม่ีความเสี่ยง   มีการติดตั้งกลองวงจรปดครอบคลุม
ทุกมุมตึก  โดยเฉพาะหองควบคุมระบบเครือขายซึ่งเปนพืน้ที่ที่ตองการระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง  มีการ
ติดตั้งคียการดกําหนดสิทธิ์ในการเขาออก   การเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพื่อรองรับการทํางานของลิฟทขนสง
ระหวางชัน้กรณีที่เกิดไฟฟาดบั และรองรับการปฏิบัตงิานของฝายทะเบียนและประมวลผล การติดตั้งไฟสองสวาง
ฉุกเฉินอัตโนมัติที่หองประชุมระพีสาคริก

ดานสุขลักษณะและการตกแตงอาคารสถานที่อยางมีสนุทรีย สาํนักวิทยบริการไดใหความสาํคัญในการ
สรางบรรยากาศที่ดีในการทาํงาน จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ 9 ส.และเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานข้ึน โดยมี
หนาที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางบรรยากาศภายในสํานักวทิยบริการใหนาอยู นาทํางาน เชน จัดใหมี
โครงการ 9 ส. อันประกอบดวย ส1. สะสาง - คัดแยกสิ่งของจําเปนออกจากสิ่งของไมจําเปน

ส 2 สะดวก - จัดเก็บสิ่งของใหหยิบงาย หายรู ดูงามตา
ส 3 สะอาด - ปดกวาดเช็ดถู
ส 4 สุขลักษณะ - สถานท่ีนาอยูสุขกายสุขใจ มีสมาธิ เสริมสรางมนุษยสัมพันธ และ

สขุอนามัย
ส 5 สรางนิสัย - สมํ่าเสมอ คอยคิด คอยทํา ไมหยุดหยอน
ส 6 สิ่งแวดลอม - รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม อยูกันยั่งยืน ประหยัดพลังงาน
ส 7 สรางสรรค - รวมพลังคิดบวก
ส 8 สํานึกดี - กตัญูตอมหาวิทยาลัย
ส 9 สามัคคี - เปนน้ําหนึ่งใจเดียว ฟนฝาอุปสรรค

(หมายเลขเอกสาร 2.3 – 2 – 2 สรุปโครงการการจัดกิจกรรม 9 ส. ) นอกจากนี้ สาํนักวิทยบริการยัง
ไดพื้นทีส่วนตาง ๆ ภายในสํานักใหเปนพื้นที่กิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากร  นสิิต และบุคคลภายนอกที่มา
ติดตอประสานงาน สามารถใชพื้นที่ดังกลาวในการรอรับบริการหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  เชน มุม KM Corner
ชั้น 2 ดานหลังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการจัดโตะเกาอ้ี  โทรทัศน และบอรดสาระตาง ๆ ไวใหบริการ
มุมนั่งอานหนงัสือบริเวณดานหนาหองสมุด จัดไวเพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจดานนอกหองสมุด ตลอดจนมีการ
ตกแตงพื้นที่ภายในโถงหองสมุดใหสวยงามดวยนิทรรศการเพื่อสรางเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรูในโอกาสและ
วาระตาง ๆ สบัเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งป เชน  วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วนัวทิยาศาสตร วัน
มาฆบูชา เปนตน (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 2 – 3 ภาพพื้นที่ใหบริการตาง ๆ ทีไ่ดรับการตกแตงและจัดสรร
ใหบริการแกบุคลากร นิสิต ภายในสํานักวิทยบริการ )

3. สํานักวิทยบริการไดใหความสําคัญในการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิง่แวดลอม โดยไดประสานงานกับฝายอาคาร สถานที่และยานพาหนะ ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญดานนี้โดยตรง ใหเขามาปรับแตงสวนหยอมบริเวณรอบ ๆ อาคาร และสวนกลางหองสมุดใหสวยงาม
ตลอดจนประสานกับคณะสาธารณสุขศาสตรในการเขามารณรงคใหมีการแยกประเภทขยะภายในอาคาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 3 – 1 ภาพพืน้ที่รอบ ๆ อาคารและสวนกลางหองสมุดที่ไดรับการ
ปรับแตง และจัดใหมีการแยกประเภทขยะ )
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4. สํานักวิทยบริการไดจัดใหมีพื้นที่ที่เอ้ือตอการดําเนินกิจกรรมทางวฒันธรรม ทั้งสําหรับบุคลากรภายใน
และบุคคลภายนอกสํานักวิทยบริการ  อาทิเชน  จัดโครงการรดน้ําดาํหัวผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานตของไทย นอกจากนี้แลวทาง
สํานักวิทยบริการเองไดใชพืน้ทีด่ังกลาวในการสงเสริมใหนิสิต/บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอดวย เชน งานหอจดหมายเหตุฯ จัดนิทรรศการเพื่อปลูกฝงสาํนึกรักสถาบนัพระมหากษัตริยบริเวณ
ดานหนาหองระพีฯ นิทรรศการองคความรูตางๆ ที่ถูกจัดหมุนเวียนอยางสม่ําเสมอบริเวณโถงจดันิทรรศการภายใน
หองสมุด (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 4 – 1 ภาพการจัดกิจกรรมบริเวณดานหนาหองประชุมระพีสาคริก และ
ภายในหองสมุด)

บุคลากรภายในสํานักวิทยบริการ ไดใชพื้นที่มุม KM เปนที่ดําเนนิกิจกรรมสัมมาทิฐิ แลกเปลี่ยน
เรียนรูกันเปนประจาํทุกเดือน ซึง่ถือเปนการสงเสริมใหบุคลากรภายในทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของสํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 4 – 2 ภาพการดําเนินกิจกรรมสัมมาทฐิิ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประจําทุกเดือน)

5. สํานักวิทยบริการไดรับการประเมินความพงึพอใจจากนิสติที่เก่ียวกับประเด็น 1 – 4 อยูที่
3.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 และจากจํานวนนิสิตผูประเมิน 3,100 คน (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 5 – 1
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ปการศึกษา 2556 )

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

2.3 - 5 ขอ 5 ขอ - 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

2.3 - 5 ขอ 5 ขอ - 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ –

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.3-1-1 โครงการทําบญุตักบาตรประจาํเดือน
2.3-1-2 โครงการรดน้ําขอพรจากผูบริหาร สํานักวิทยบริการ
2.3-2-1 คําสั่งแตงตัง้ผูจัดการอาคาร 9
2.3-2-2 สรุปโครงการการจัดกิจกรรม 9 ส.
2.3-2-3 ภาพพื้นที่ใหบริการตาง ๆ ทีไ่ดรับการตกแตงและจัดสรรใหบริการแกบุคลากร นิสติ

ภายในสาํนักวิทยบริการ
2.3-3-1 ภาพพื้นที่รอบ ๆ อาคารและสวนกลางหองสมุดที่ไดรับการปรับแตง และจัดใหมี

การแยกประเภทขยะ
2.3-4-1 ภาพการจัดกิจกรรมบริเวณดานหนาหองประชุมระพสีาคริก และภายในหองสมุด
2.3-4-2 ภาพการดําเนนิกิจกรรมสัมมาทฐิิ แลกเปลี่ยนเรียนรูประจําทุกเดือน
2.3-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปการศึกษา 2556
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

สํานักวิทยบริการ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังนี้
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา มผีลการ
ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมนิไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมนิองคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 5.00
3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน

และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
ขอ 7 7 7 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 5.00
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 5.00
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ขอ 7 7 7 5.00
3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ

รอยละ 100 100 38 5 5.00

38

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 5.00
3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน

และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
ขอ 7 7 7 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 5.00
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 5.00
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ขอ 7 7 7 5.00
3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ

รอยละ 100 100 38 5 5.00

38
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ. 7.1)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและ

มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
  2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน

  3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน

  4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย
2 คร้ังตอปการศึกษา

  5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน เต็มตามศักยภาพ

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย

  7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการไดรับประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประจาํหนวยงานตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ.2543 ( หมายเลขเอกสาร 3.1-1-1
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน  พ.ศ. 2543 ) ซึ่งประกาศดังกลาว
เปนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยใหคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  มีอํานาจและหนาที่  ดังนี้

1. พิจารณาวางนโยบาย  และแผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลยั

2. วางระเบียบ  และขอบังคับภายในหนวยงานตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมายหรือเพื่อ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

3. สงเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแกสังคม  และงานทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
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ทั้งนี้ตั้งแตวนัที่ 23 พฤษภาคม 2555 เปนตนไป โดยมีวาระ 2 ป (หมายเลขเอกสาร 3.1-1-2 ประกาศ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
สกลนคร) พรอมนี้ คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ไดรับ
ทราบอํานาจหนาที่ดังกลาวแลวตามการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร พรอมนี้ไดพิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ  วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ตามการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 (หมายเลขเอกสาร 3.1-1-3 รายงานสรุปผล
การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คร้ังที่ 1/2556)

2. ผูบริหารสํานักวิทยบริการมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน เพื่อแสดงทิศทางของ การ
ดําเนินงานที่มีความชัดเจน สอดคลองและตอบสนองกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัยและสามารถถายทอดลงมาสูการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 3.1-2-1
แผนยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการ ประจําป 2555 – 2558 ฉบับปรับปรุง) และสามารถถายทอดลงมา
สูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 และมีการรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (หมายเลขเอกสาร 3.1-2-2 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 ) พรอมนี้
ผูบริหารไดประเมินแผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ 2556 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557
รวมกับบุคลากร (หมายเลขเอกสาร 3.1-2-3 โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556
และจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557)

ประกอบกับสาํนักวิทยบริการไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการ
ทบทวนแผนยทุธศาสตร  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
สกลนคร (หมายเลขเอกสาร 3.1-2-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธทุกตัวบงชี้ )

3. ผูบริหารสํานักวิทยบริการมีการติดตามผลการดําเนินงานของแตละฝาย ผานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักวทิยบริการ ปการศึกษา 2556 จํานวนทัง้สิ้น 11 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1–3–1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักวิทยบริการ ) ซึ่งแตละฝายมกีารจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานรอบ
ปงบประมาณ ตามรายงานประจําปงบประมาณ 2556 สํานักวทิยบริการ พรอมนี้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมจะ
มีการกําหนดผูรับผดิชอบโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน  เพื่อใชประโยชนในการติดตามและประเมลิผล และการนาํ
รายงานการเงินมาวิเคราะหหาแนวทางประหยัดตนทุนผลผลิต  เชน การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการประหยัด
กระดาษ  ประหยัดคาใชจาย  เปนตน ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมหัวหนาฝายแตละคร้ังจะมีการถายทอดและ
ติดตามผลการดําเนนิงานไปยังหัวหนางานลงไปสูผูปฏิบัติงานตอไป โดยมีการประชุมอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการซึ่งเปนการถายทอดจากบุคคลสูบุคคลตามสายการบังคับบัญชา ไดแก

รายงานการประชุมฝายบริหาร จํานวน 12 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1–3-2รายงานการประชมุฝายบริหาร)
รายงานการประชุมฝายทะเบยีนและประมวลผล  จาํนวน 8 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1–3 - 3 รายงาน

การประชุมฝายทะเบียนและประมวลผล
รายงานการประชุมฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 11 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1– 3 – 4 รายงาน

การประชุมฝายฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รายงานการประชุมฝายหองสมดุ จํานวน 13 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1– 3 – 5 รายงานการประชุม

ฝายหองสมุด)
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รายงานการประชุมฝายบริการการศึกษา จํานวน 6 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1– 3 – 6 รายงาน
การประชุมฝายบริการการศึกษา) นอกจากนี้สํานักวิทยบริการยังมีการประชุมรวมบุคลากรสํานักวิทยบริการ
ในปการศึกษา 2556 รวมจํานวน 2 คร้ัง เพื่อสรางความเขาใจและดําเนนิงานไปในทิศทางเดียวกัน (หมายเลข
เอกสาร 3.1– 3 – 7 รายงานการประชุมสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/ปการศึกษา 2556 และ  คร้ังที่ 2/ปการศึกษา
2556 )

ผูบริหารโดยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการไดรวมประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ประจาํป
การศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้นจํานวน 12 คร้ัง  ซึ่งมีการประชมุเปนประจาํทุกเดือน (หมายเลขเอกสาร 3.1–3–8
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ )

4. ผูบริหารสํานักวิทยบริการ มกีารสนับสนนุใหบุคลากรในสาํนกัวิทยบริการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการโดยการบริหารงานในรูปแบบของคณะทาํงาน คณะกรรมการ ซึ่งจะมีผูแทนจากทุกฝายเขารวมดําเนินงาน
และมอบหมายใหมีเจาภาพหลักทําหนาที่รับผิดชอบในแตละภารกิจ เชน

คณะทํางานจดัการความรูภายใน เจาภาพหลัก ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 002/2556

คณะทํางานประกันคุณภาพ เจาภาพหลัก ฝายบริหาร
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 003/2556

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เจาภาพหลัก ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 004/2556

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เจาภาพหลัก ฝายบริหาร
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 005/2556

คณะทํางานพฒันาวชิาการ เจาภาพหลัก ผช.ผอ.สวบ.
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 006/2556

คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ เจาภาพหลัก ฝายหองสมุด
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 007/2556

คณะทํางานวจิัยสถาบัน เจาภาพหลัก ฝายบริการการศึกษา
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 008/2556

คณะทํางานโครงการ 9 ส.ฯ เจาภาพหลัก ผูจัดการกลุมอาคารการเรียนการสอน
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 009/2556

คณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  เจาภาพหลัก ฝายทะเบียนและประมวลผล
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 010/2556

(หมายเลขเอกสาร 3.1–4–1 คําสั่งสํานักวิทยบริการ )
นอกจากนี้ยังใหอํานาจในการตดัสินใจแกบุคลากรตามลาํดับการบังคับบัญชา  เชน การพิจารณาการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานเพื่อการจางตอและการพิจารณาเลื่อนคาจาง ตามคูมือปฏิบัติงาน  และสาํนักวิทยบริการ
ไดมีการประชุมผูบริหารรวมบุคลากรทั้งหนวยงานเปนประจําทกุเดือนในลักษณะของการจัดเวที KM โดยมี
รายละเอียดตามตัวบงชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

5. ผูบริหารสํานักวิทยบริการไดบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน
เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสทิธิภาพและเปนไปในทิศทางเดยีวกัน ผูบริหารมีการถายทอดความรูและสงเสริม
พัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน อยางเต็มตามศักยภาพ กลาวคือ ผูบริหาร
สํานักวิทยบริการไดมีการถายทอดความรู การถายทอดประสบการณ และสงเสริมพัฒนาบุคลากรสํานักวิทย
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บริการ ใหสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมีประสทิธิภาพ  เชน  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ตามกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  ซึ่งแตละฝายมีการสับเปลีย่นหมุนเวียนการเปนเจาภาพ   การจัดกิจกรรมบอรดชวนรู  การ
จัดทําคูมือปฏิบัตงิาน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจของสาํนักวิทยบริการ ไดแก

คูมือปฏิบัติงาน ฝายบริหาร เร่ือง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ฉบับปรับปรุง
(หมายเลขเอกสาร 3.1-5-1 คูมือปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ฉบับปรับปรุง )

คูมือปฏิบัติงาน ฝายทะเบียนและประมวลผล เร่ือง แนวปฏิบตัิเก่ียวกับขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548
(หมายเลขเอกสาร 3.1-5-2 คูมือปฏิบัติงาน เร่ือง แนวปฏิบตัิเก่ียวกับขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548)

ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ เอกสารประกอบการอบรม หลักสตูรเว็ปดีไซน (หมายเลขเอกสาร 3.1-5-3
เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรเว็ปดีไซน)

คูมือปฏิบัติงาน ฝายหองสมุด เร่ือง คูมือการกําหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มก.
(หมายเลขเอกสาร 3.1-5-4 คูมือเร่ือง คูมือการกําหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มก.)

คูมือปฏิบัติงาน ฝายบริการการศึกษา เร่ือง จัดตารางเรียนตารางสอบ (หมายเลขเอกสาร 3.1-5-5
คูมือปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอบ )

6. ผูบริหารสํานักวิทยบริการรวมถึงคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการมีการบริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมสีวนไดสวนเสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผูบริหารสาํนักวิทยบริการมีการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ โดยการปฏิบัติราชการนั้นไดมีกรอบและแนวทาง ยุทธศาสตรการบริหาร และเปาประสงคทีไ่ด
กําหนดไวอยางชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัตงิาน มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ใหเปนระบบงานที่มมีาตรฐาน
ตามมาตรฐานระยะเวลาใหบริการ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
โดยใช  การประชุมอยางตอเนื่อง

หลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ผูบริหารสาํนักวิทยบริการมีการการบริหารราชการตาม
แนวทาง การกํากับ ติดตาม ดูแล มกีารออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหาร
จัดการโดยการจัดทาํคูมือปฏิบัตงิาน  มีการพิจารณาถึงการใชทรัพยากรทั้งดานตนทนุ แรงงาน และระยะเวลาให
เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองความตองการของนิสิต  อาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผูบริหารสํานักวิทยบริการมีใหบริการที่สามารถ
ดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการรักษามาตรฐานในการใหบริการใหกับนิสิต  อาจารย เจาหนาที่
ตลอดจนผูมสีวนไดสวนเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย และสรางความเชื่อมัน่ ความไววางใจ
รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการ ทั้งนีไ้ดมีการสาํรวจความตองการโดยนําผลการ
สํารวจความตองการนั้นๆ มาพจิารณาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานตลอดจนใชในการวางแผนเพื่อให
การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพมากข้ึน
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หลักภาระรับผดิชอบ (Accountability) ผูบริหารสํานักวิทยบริการไดแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจาํทุกๆป  ทัง้นี้อยูในระดับที่
สนองตอความคาดหวังของผูรับบริการ  และมีการการแสดงถึงความสานึกในการรับผดิชอบตอปญหาสาธารณะ
สภาพแวดลอม สถานทีป่ฏิบัตงิาน การจัดสถานที่เพื่อการสูบบร่ีุ  การจัดมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน

หลักความโปรงใส (Transparency) ผูบริหารสาํนักวิทยบริการใชกระบวนการปฏิบัตงิาน
แบบเปดเผยอยางตรงไปตรงมา มีการชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย โดยการจัดประชุม หารือเพื่อแกไขปญหา ทั้งแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ  พรอมนี้สํานักวิทยบริการไดมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็ปไซต มีการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุง โดยประชาชนสามารถรับทราบผลการดาํเนินงานทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึน

หลักการมีสวนรวม (Participation) ผูบริหารสํานักวทิยบริการมีกระบวนการที่มีทีป่รึกษาใน
คณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ โดยใหบุคคลภายนอก ประชาชนและ ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสไดเขารวม
ในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิด
แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพฒันาสาํนักวิทยบริการผานการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการ

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ผูบริหารสาํนกัวิทยบริการมีการถายโอน
อํานาจ การตัดสินใจ การใชทรัพยากร และภารกิจระดบัฝายตางๆ  จากผูบริหารระดบัสงู ลงมาสูผูบริหาร
ระดับกลาง ผูบริหารระดบัตน  และสูผูปฏิบัตงิาน โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการที่เปนนสิิต อาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนผูมสีวนไดสวนเสีย มีการปรับปรุงกระบวนงานใหมีมาตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหมากข้ึน ลดข้ันตอนการดําเนินงานใหเกิดความคลองตวัมากที่สุด

หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผูบริหารสํานักวิทยบริการมีการใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานงึถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองการใชจายงบประมาณ ระเบียบดานงานคลงั  ระเบียบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระเบียบงานสารบรรณ  เปนตน

หลักความเสมอภาค (Equity) ผูบริหารสํานักวิทยบริการจะใหบริการและการปฏิบัติตอ
ผูรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา โดยผูบริหารและบคุลากรสํานักวิทยบริการจะใหบริการโดยยึดหลักความเสมอภาคเสมอและ
ตลอดเวลาทุกคร้ัง        ที่ใหบริการ

หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ผูบริหารสํานักวิทยบริการใชหลักการบริการ
จัดการโดยการหาขอตกลงอยางเปนเอกฉันท ซึ่งเปนขอตกลงทีเ่กิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจาก
ผูรับบริการ หรือถาเปนภายในก็จะเปนความคิดเห็นของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการ  ตลอดจนรับฟงความ
คิดเห็นของกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน หรือกลุมผูรับบริการซึ่งเปน นสิิต อาจารย  เจาหนาที่
มก.ฉกส. ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั

นอกจากสํานักวิทยบริการไดจัดทําระบบประเมนิผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาลซึง่พัฒนาข้ึนโดยฝาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยมีรูปแบบการประเมนิคือ

1. ผูปฏิบัติงานประเมินหัวหนาฝาย  ผูชวยผูอํานวยการฯ รองผูอํานวยการ ทั้งนี้การประเมิน
ผูอํานวยการจะประเมินผานระบบที่วทิยาเขตบางเขนเปนผูพัฒนาข้ึน
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2. หัวหนาฝายประเมนิหัวหนาฝายอ่ืนภายในสํานักฯ ประเมินผูชวยผูอํานวยการ และ
รองผูอํานวยการ (หมายเลขเอกสาร 3.1-6-1 ระบบประเมินธรรมาภิบาล
http://dbs.csc.ku.ac.th/Goverment/)

7. ผูบริหารสํานักวิทยบริการ ไดดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตริาชการ
อยางใกลชิด เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายทีต่ั้งไวอยางมปีระสทิธิภาพ และภายในเวลาที่กําหนด
ซึ่งทุกข้ันตอนสามารถตรวจสอบความถูกตองและความโปรงใสได เนนใหบุคลากรในฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ทุกกิจกรรม/โครงการโดยมีการมอบหมายงานใหมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยยึดหลักการทาํงานทีป่ระหยัดและมี
ประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรรวมกันทั้งสํานัก เชน การพิมพเอกสารสีใหสั่งพิมพที่หองธุรการ  การใชกระดาษ
Reuse การจัดสงเอกสารในรูปแบบ File ขอมูลการพิมพเอกสารโดยรวมเปนชั้นตามลักษณะของอาคาร เปนตน

ผูบริหาร สํานักวิทยบริการ (ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ) ไดรับการประเมินการบริหารงาน
โดยวิทยาเขตบางเขนเปนผูพฒันาระบบเพื่อใหบุคลากร เขาประเมินการบริหารงานผานเว็ป (หมายเลขเอกสาร
3.1-7-1 รายงานสรุปวิเคราะหการประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.)
นอกจากนี้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ยังทาํการประเมินความพงึพอใจตอการบริหารงาน มก.ฉกส.
ซึ่งผูถูกประเมินคือ ผูบริหาร หรือ คณะกรรมการประจํา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมทั้งหมด ผูประเมิน คือ บุคลากรทั้งวิทยาเขตและนิสิต มก.ฉกส. ซึ่ง ฝายบริหาร
สํานักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเปนผูประเมิน

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.1-1-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน  พ.ศ. 2543
3.1-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร
3.1-1-3 รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คร้ังที่ 1/2556
3.1-2-1 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการ ประจําป 2555 – 2558 ฉบับปรับปรุง
3.1-2-2 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2556
3.1-2-3 โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 และจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจาํป 2557
3.1-2-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

ทุกตัวบงชี้
3.1–3–1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักวิทยบริการ
3.1–3 - 2 รายงานการประชุมฝายบริหาร
3.1–3 - 3 รายงานการประชุมฝายทะเบยีนและประมวลผล
3.1–3 - 4 รายงานการประชุมฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1–3 - 5 รายงานการประชุมฝายหองสมดุ
3.1–3 - 6 รายงานการประชุมฝายบริการการศึกษา
3.1–3 - 7 รายงานการประชุมสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/ปการศึกษา 2556 และ

คร้ังที่ 2/ปการศึกษา 2556
3.1–3 - 8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ
3.1–4–1 คําสั่งสาํนักวิทยบริการ
3.1-5-1 คูมือปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ฉบับปรับปรุง
3.1-5-2 คูมือปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติเก่ียวกับขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548
3.1-5-3 เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรเว็ปดีไซน
3.1-5-4 คูมอืปฏิบัติงาน เร่ือง คูมือการกําหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มก.
3.1-5-5 คูมือปฏิบัติงาน จัดตารางเรียนตารางสอบ
3.1-6-1 ระบบประเมินธรรมาภิบาล http://dbs.csc.ku.ac.th/Goverment/
3.1-7-1 รายงานสรุปวิเคราะหการประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มก.

ฉกส.
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู (สกอ. 7.2)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของหนวยงาน

  2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1

  3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด

  4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)

  5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

ผลการดําเนินงาน
1. ในปการศึกษา 2556 คณะกรรมการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ ไดมีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือก

ประเด็นความรู โดยการถายทอดลงสูระดับฝาย จากการประชุม มีมติใหแตละฝายกําหนดประเด็นความรูที่มี
ความสําคัญตรงกับเอกลักษณของสํานักวิทยบริการ ฝายละ 1 ประเด็นความรู (หมายเลขเอกสาร 3.2-1-1 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู) เพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในฝาย และนําประเด็น
ความรูที่ไดมาคัดเลือกใหเปนประเด็นของรูของสํานักวิทยบริการ  ซึ่งแตละฝายไดมีการนําเสนอประเด็นความรู
ดังนี้

- ฝายบริหาร ประเด็นความรูเร่ือง การพัฒนาระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ฝายทะเบียนและประมวลผล ประเด็นความรูเร่ือง การพัฒนาระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
- ฝายหองสมุด ประเด็นความรูเร่ือง การพัฒนาระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยของนสิิต มก.ฉกส.
- ฝายบริการการศึกษา ประเด็นความรูเร่ือง การจัดตารางเรียน
- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ ประเด็นความรูเร่ือง เทคนิคการจัดการระบบเครือขาย

(หมายเลขเอกสาร 3.2-1-2 แผนจัดการความรูสาํนักวิทยบริการ)
จากการคัดเลือกประเด็นความรูโดยคณะกรรมการจัดการความรู มีมติเลือกประเด็นความรู เร่ือง "การ

พัฒนาระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน" ซึ่งเปนประเด็นความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
(หมายเลขเอกสาร 3.2-1-3 แผนยุทธศาสตรการบริหาร ประจําป 2555-2558 สํานักวิทยบริการ)
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหครอบคลุมทุกภารกิจหลักของวิทยาเขตฯ วัตถุประสงคที่ 1
ภารกิจที่ 1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหาร

กลยุทธที่ 1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหงานบริการ งานทะเบียนมีความถูกตองและรวดเร็ว
วัตถุประสงคที่ 4 ภารกิจที่ 3 สนับสนุนและบริการขอมูลและสารสนเทศดานการเรียนการสอน

เนื่องจากในกระบวนการทํางานเดิม การที่นิสิตสามารถลงทะเบียนออนไลนไดในแตละภาคการศึกษา
จะตองมีการตรวจสอบภาระหนี้สินคางชําระ จากหลายหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของ ดังนี้

เจาหนาที่คณะ ตรวจสอบหนี้สินเก่ียวกับคณะ
เจาหนาที่การเงิน ตรวจสอบคาเทอม
เจาหนาที่หอพัก ตรวจสอบคาหอพัก
เจาหนาที่หองสมุด ตรวจสอบคาปรับหนังสือ
เจาหนาที่ฝายกิจการนิสิต ตรวจสอบคาจักรยาน
เจาหนาที่ทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบหนี้สินคงคางทั้งหมด

ตามระเบียบหากนิสิตมีการคางชําระหนี้สิน จะไมสามารถลงทะเบียนได ทุกหนวยงานจึงตองมีการ
ตรวจสอบ และสงรายชื่อนิสิตที่มีการคางชําระมายังฝายทะเบียนและประมวลผล ทําใหเกิดความลาชาและขอมูล
ไมเปนปจจุบัน นอกจากนี้ยังทําใหเกิดหนี้สูญเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้คณะกรรมการจัดการความรู จึงไดคัดเลือก
เร่ืองดังกลาว ใหเปนประเด็นความรูของสํานักที่จําเปนตองดําเนินการเปนลําดับแรก

2. มีการกําหนดกลุมเปาหมายเพื่อเขารับการถายทอดความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 โดย
เปนผูใชระบบกําหนดสิทธิ์โดยตรง คือ เจาหนาที่คณะ เจาหนาที่การเงิน  เจาหนาที่หอพัก เจาหนาที่หองสมุด
เจาหนาที่ฝายกิจการนิสิต และ เจาหนาที่ทะเบียนและประมวลผล

3. ไดมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 โดยเปนการจัด
กิจกรรมถายทอดความรู เก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินงานและสาธิตการใชงานระบบ รวมถึงการกําหนดสิทธิ์การใช
งานระบบ และเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดฝกปฏิบัติการใชงานระบบและซักถามขอสงสัย

4. แตละฝายมีการรวบรวมความรูที่ไดจากการถอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ ความรูที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในฝาย นาํมาจัดทาํเปนเอกสารประกอบการทํางาน เชน คูมือการเขียนขออนุมัติเดินทางไป
ราชการและคูมือการใชงานระบบเดินทางไปราชการ (หมายเลขเอกสาร 3.2-4-1 คูมือปฏิบัติงาน การขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ สํานักวิทยบริการ V.2 ) คูมือการใชงานระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน (หมายเลขเอกสาร
3.2-4-2 คูมือการใชงานระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน) คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลผลงานวจิัยของ
นิสิต มก.ฉกส. (หมายเลขเอกสาร 3.2-4-3 คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยของนิสิต มก.ฉกส.) คูมือการ
จัดการตารางเรียน (หมายเลขเอกสาร 3.2-4-4 คูมือการจัดการตารางเรียน) และคูมือการจัดการระบบเครือขาย
(หมายเลขเอกสาร 3.2-4-5 คูมือการจัดการระบบเครือขาย )

5. ในปการศึกษา 2556 สํานักวทิยบริการไดมีการนําเอกสารหรือคูมือที่ไดจากการจัดการความรู ตามขอ
4 รวมถึงเอกสารที่ไดจากการจดัการความรูในปทีผ่านมา มาใชในการปฏิบัติงานจริงตามภารกิจของแตละฝาย
โดยเฉพาะระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน ไดมีการจัดทาํคูมือการใชงานระบบ และมีการจัดอบรมใหกับทุก
หนวยงานภายในวทิยาเขตฯ ทีม่ีการทํางานรวมกันในการตรวจสอบคาธรรมเนียมตางๆ ของนิสติ ซึ่งมีผลใหการ
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาเปนไปไดอยางรวดเร็ว และลดภาระหนี้สูญได
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เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.2 5 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 5
คะแนน

4
คะแนน

5
คะแนน

5 ขอ บรรลุ 5ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.2 5 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 5
คะแนน

4
คะแนน

5
คะแนน

5 ขอ บรรลุ 5ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู
3.2-1-2 แผนจัดการความรูสํานักวิทยบริการ
3.2-1-3 แผนยุทธศาสตรการบริหาร ประจําป 2555-2558 สํานักวิทยบริการ (ฉบับปรับปรุง)
3.2-4-1 คูมือปฏิบัติงาน "การขออนุมัติเดินทางไปราชการ สํานักวิทยบริการ"
3.2-4-2 คูมือการใชงานระบบกําหนดสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน
3.2-4-3 คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยของนิสติ มก.ฉกส.
3.2-4-4 คูมือการจัดการตารางเรยีน
3.2-4-5 เอกสารความรูการจัดการระบบเครือขาย

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 6 ขอ

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และ

ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
  2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของหนวยงาน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ

ใหบริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง
  6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการ โดยประกอบดวย

หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนจากทุกฝาย
ภายใน สาํนักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 3.3-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานัก
วิทยบริการ ที่ 005/2555 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2556)
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2. สํานักวิทยบริการมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/ปการศึกษา 2556 วันที่ 9
ตุลาคม 2556 (หมายเลขเอกสาร 3.3-2-1 รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/ปการศึกษา 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556) เพื่อระบุปจจัยเสี่ยงภายในหนวยงานโดยในปการศึกษา 2556 ไดกําหนดประเด็นความเสี่ยง
3 ดาน ไดแก

1. ความเสี่ยงตามบริบทของหนวยงาน เร่ือง โสตทัศนปูกรณ ประจําหองเรียน
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน เร่ืองขอมูลสูญหาย
3. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก เร่ือง แผนรับรองสถานการณฉุกเฉิน

นอกจากนี้สาํนักวิทยบริการไดดาํเนินการจัดทําแผนความตอเนือ่งสํานักวิทยบริการอีกดวย

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สาํนักวิทยบริการ ไดประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 3
ดาน และจัดลาํดับความเสี่ยงไดแก

1. ความเสี่ยงตามบริบทของหนวยงาน เร่ือง โสตทัศนปูกรณ ประจําหองเรียน
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน เร่ืองขอมูลสูญหาย
3. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก เร่ือง แผนรับรองสถานการณฉุกเฉิน หมายเลข (เอกสาร

3.3-3-1 แบบประเมินความเสีย่ง KU-ERM6)
และแผนความตอเนื่องสํานักวิทยบริการ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสาํนักวิทยบริการไดจัดทําแผนบริหารความเสีย่งตามลําดบั และได
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (หมายเลขเอกสาร 3.3-4-1 แบบตดิตามความเสี่ยงในงวดกอนสํานัก
วิทยบริการ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556 (R-ERM.F3) และนาํเสนอขอมูลดังกลาวตอผูบริหารระดบัสูงเพื่อทราบและ
พิจารณา

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสาํนักวิทยบริการ ไดมีการตดิตามผลการดําเนนิงานความเสีย่ง โดยมี
การติดตามการดําเนินงานความเสี่ยง โดยมีการติดตามผานทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดประชุม
จํานวน 3 คร้ัง ไดแก

คร้ังที่ 1 / 2556 วันที่ 20 กันยายน 2556
คร้ังที่ 2 / 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
คร้ังที่ 3 / 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 (หมายเลขเอกสาร 3.3-5-1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง )
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดนําแผนบริหารความเสี่ยง R-ERM.F2 เขาที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานัก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 (หมายเลขเอกสาร 3.3-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/2557) ซึ่งคณะกรรมการประจําสาํนัก ไดพิจารณาแลว โดยไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.3 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 3
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.3 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 3
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

หมายเหตุ  ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3.3-1-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สาํนักวทิยบริการ ที่005/2555 ลว.19 พ.ย. 2556
3.3-2-1 รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/ปการศึกษา 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
3.3-3-1 แบบประเมนิความเสี่ยง KU-ERM6
3.3-4-1 แบบติดตามความเสี่ยงในงวดกอนสํานักวทิยบริการ ณ วนัที่ 2 ตุลาคม 2556

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

คร้ังที่ 1 / 2556 วันที่ 20 กันยายน 2556 คร้ังที่ 2 / 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
คร้ังที่ 3 / 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

3.3-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/2557
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ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
  2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
  3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ
  4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน

ที่เก่ียวของ
  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ
  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษโดยจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักวทิยบริการ (หมายเลขเอกสาร 3.4-1-1 แผนพฒันาบุคลากรสํานักวทิยบริการ ) และ
เสนทางความเจริญกาวหนาตามสายงาน (Career Path) เพื่อวิเคราะหระยะเวลาความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ที่ประกอบดวยรายงานผลการจดัทําเสนทางความเจริญกาวหนาตามสายงาน (Career path)

2. สํานักวิทยบริการไดมอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงานแกบุคลากรโดยใหจัดแบบฟอรมการวิเคราะห
งาน (JD)  (หมายเลขเอกสาร 3.4-2-1 ใบบอกลักษณะงาน (JD)) ของบุคลากรเปนรายบุคคล ตามตําแหนงหนาที่
ที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละฝายและไดกําหนดเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังสนับสนนุใหบุคลากรไดเขารับการอบรมเพือ่เพิ่มพูนความรูในเร่ืองตางๆ อันจะเปนประโยชน
ตอการทํางานของแตละบุคคลและเชื่อมโยงกับการทํางานของสาํนักฯ (หมายเลขเอกสาร 3.4.-2-2 รายงานผลการ
เดินทางไปเขารวมโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาของบุคลากร)
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3. สํานักวิทยบริการไดใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานเปนอยางมาก ทั้งเร่ือง
ของสถานที่ โตะทาํงานและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัตงิาน โดยยึดตามหลัก 9 ส. (หมายเลขเอกสาร 3.4-3-1
โครงการจัดกิจกรรม 9 ส) และยังไดมีการจัดสวัสดิการใหบุคลากรของสํานักฯ  มีการจัดตั้งกองทุนครอบครัว สวบ.
เพื่อใหบุคลากรไดรับสิทธปิระโยชนจากกองทุนดังกลาว (หมายเลขเอกสาร 3.4-3-2 รายงานเงนิกองทุนครอบครัว
สวัสดิการ สาํนักวิทยบริการ) การจัดใหมีการการเลี้ยงสังสรรคเพื่อเปนการสราง ความสามัคคีในองคกรโดยมีการ
จัดงานเลีย้งเนื่องในโอกาสตางๆ อาทิ เชน งานเลี้ยงวันเกิดประจําเดือนตางๆ     จัดกิจกรรมแขงกีฬา ตลอดจน
โครงการทําบญุประจาํเดือนและวันแหงการสัมมาทิฐิ ประจําป 2556 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจและการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสํานักฯ พรอมนี้วิทยาเขตฯ ไดจัดทาํโครงการตรวจสุขภาพประจําป โดยให
บุคลากรเขารวมตรวจสุขภาพประจําป ทุกคน

4. สํานักวิทยบริการมีกระบวนการสงเสริมสนบัสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงโดยเปดโอกาสบุคลากรไดรับ
การพัฒนาและเลื่อนตาํแหนง แตบุคลากรสวนใหญยังมีอายุงานนอยจึงทําใหไมเขาเกณฑในการขอตําแหนงทาง
วิชาการ แตไดสรางโอกาสโดยใหผูที่มีวุฒิปริญญาโท ไดเปนคณะกรรมการจัดทําวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมในการ
จัดทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการตอไป พรอมนี้ สาํนักวทิยบริการ มีระบบในการติดตามผลการนาํความรู
หรือทักษะที่ไดรับจากการเขาอบรมตางๆ มาใชในการพฒันางานที่ปฏิบัติ โดยใหหัวหนาฝายเปนผูกํากับดูแล
ติดตามผลผานการประชุมระดบัฝาย และมีการนาํความรูทีไ่ดรับจากการอบรมมาถายทอดแกบุคลากรภายใน
สํานักใหรับทราบรวมกันผานเวที KM ตามรายละเอียดตัวบงชีท้ี่ 3.2 และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีระบบการ
ติดตามการทาํงานของบุคลากรฝายเทคโนโลยสีารสเทศ เพื่อใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอย

5. สํานักวิทยบริการไดเนนย้าํใหบคุลากรในสํานักวิทยบริการ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณบคุลากร
(หมายเลขเอกสาร 3.4-5-1 ประกาศสภา มก. เร่ือง ขอบังคับ มก. วาดวยจรรยาบรรณของบุลากร มก. พ.ศ.2553)
โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณบุคลากรผานบอรดประชาสัมพนัธ และใหหัวหนาฝาย เนนย้ําบคุลากรในแตละฝาย
เก่ียวกับการประพฤติปฏิบัตติามจรรยาบรรณบุคลากร อีกทั้งมีการใหความรูเนื้อหารายละเอียดเก่ียวกับ
จรรยาบรรณบุคลากรในกิจกรรม KM ดวย (หมายเลขเอกสาร 3.4-5-2 รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมใหความรูเร่ือง
จรรยาบรรณบุคลากร มก.)

6. สํานักวิทยบริการมีการประเมนิผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยการ
จัดกิจกรรมองคความรู (KM) (หมายเลขเอกสาร 3.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คร้ังที่ 1/2557 และ คร้ังที่ 2/2557)

7. สํานักวิทยบริการมีการนาํผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงแผน โดยการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสาํนักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 3.4-7-1 รายงานการประชมุคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร คร้ังที่ 1/2557 และ คร้ังที่ 2/2557)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ



81

รายงานการประเมนิตนเอง สํานกัวทิยบริการ  มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 2

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.4 5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.4 5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลากรสํานักวทิยบริการ
3.4-2-1 ใบบอกลักษณะงาน (JD)
3.4-2-2 รายงานผลการเดินทางไปเขารวมโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาของบุคลากร
3.4-3-1 โครงการการจัดกิจกรรม 9 ส
3.4-3-2 รายงานเงินกองทุนครอบครัวสวสัดิการ สํานักวิทยบริการ
3.4-5-1 ประกาศสภา มก. เร่ือง ขอบังคับ มก. วาดวยจรรยาบรรณของบุลากร มก. พ.ศ.2553
3.4-5-2 รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมใหความรูเร่ืองจรรยาบรรณบุคลากร มก.
3.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คร้ังที่ 1/2557 และ คร้ังที่ 2/2557
3.4-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คร้ังที่ 1/2557 และ คร้ังที่ 2/2557
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ตัวบงช้ีท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ (มก.)

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนาํเขา
เปาหมาย รอยละ 100

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

ผลการดําเนินงาน
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีบุคลากร

ประจําทัง้หมด จํานวน 40 คน  ทั้งนี้บุคลากรประจาํที่มสีัญญาจางกับหนวยงานทั้งปการศึกษา  จํานวน 38 คน
และไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานในประเทศ จํานวน 38 คน ดังนั้นรอย
ละของบุคลากรที่ไดรับการพฒันาความรู และทักษะวิชาชีพทัง้ในประเทศ หรือตางประเทศ  คิดเปนรอยละ 100

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ฯ = 00.100100
38

38
x

คะแนนทีไ่ด = 25.65
80

.100
x คะแนน = 5 คะแนน

เกณฑการประเมิน
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557
3.5 39 รอยละ

100
39 รอยละ

100
38 รอยละ

100
5

คะแนน
5

คะแนน
5

คะแนน
รอยละ
100

บรรลุ รอยละ
10039 39 38

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557

3.5 39 รอยละ
100

39 รอยละ
100

38 รอยละ
100

5
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

รอยละ
100

บรรลุ รอยละ
10039 39 38

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐาน –

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3.5-1 ขอมูลสรุปเดินทางไปราชการบคุลากรสํานักวิทยบริการ ปการศึกษา 2556
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

สํานักวิทยบริการ มีผลการดําเนนิงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดงันี้
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีนโยบายรวมบริการประสาน

ภารกิจ ซึ่งการบริหารงานดานงานคลงัจะรวมขอมูลไวที่สวนกลาง คือ งานคลังและพัสดุ  ฝายบริหาร สํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งสาํนักวทิยบริการไมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการเงนิและ
บัญชี  ทัง้นี้สาํนักวทิยบริการจะมีการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินของสํานักวิทยบริการเบือ้งตน และ
ตรวจสอบกับงานคลงัและพสัดุ  ฝายบริหาร สาํนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา
มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  ผลประเมนิไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมนิองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ
ขอ 7 7 7 5.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ
ขอ 7 7 7 5.00
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ 2556
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยทุธของหนวยงาน
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช

เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
  3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา

หนวยงาน และบุคลากร
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน อยางนอยปละ 2 คร้ัง
  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวเิคราะหสถานะทางการเงนิ

และความมัน่คงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนด
  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการ  มีการบริหารจัดการทางดานการเงนิตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวทิยาลัยและ

วิทยาเขตฯ กําหนด โดยมีการใชแผนกลยทุธทางการเงินทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว (หมายเลขเอกสาร
4.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงนิ สํานักวิทยบริการประจาํปงบประมาณ 2556)

2. สํานักวิทยบริการมีการจัดทาํแผนคําของบประมาณประจําป  ประจาํปงบประมาณ 2556 ตามภารกิจ
ของสํานักวิทยบริการ  ที่ครบทัง้ 5 ฝาย   และมีการวางแผนเพื่อจัดสรรเงินที่ไดรับอนุมตัิใหเพียงพอกับความ
ตองการและความจาํเปนที่จะนาํไปใชในภารกิจที่กอใหเกิดประสิทธิผลสูงสดุ ตามคําของงบประมาณ   ประจําป
งบประมาณ 2556 พรอมนี้ไดระบุงบประมาณทีไ่ดรับลงในแผนปฏิบัติราชการประจําป ครบทกุภารกิจทั้ง 5 ฝาย
(หมายเลขเอกสาร 4.1-2-1 คําของงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ 2556)

3. สํานักวิทยบริการไดรับจัดสรรงบประมาณประจาํปงบประมาณ 2556 ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป และภารกิจหลักที่รับผิดชอบ (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-1 บันทึกขออนุมัติแผนการใชจาย
งบประมาณ เงินรายได และ แจงงบประมาณรายจาย (งปม.แผนดิน) ประจาํปงบประมาณ 2556) ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556)
และไดรายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-3
ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ 2556) นอกจากนี้ยังไดรับงบประมาณทีส่นบัสนนุ
ใหวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเปนวิทยาเขตสารสนเทศ  ไดแก
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3.1 ไดรับงบประมาณเพื่อสนบัสนุนภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1.5 ลานบาท
(หมายเลขเอกสาร 4.1-3-4 บันทึกขอความรายงานและขออนุมัติซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร งบอุดหนุนสารสนเทศ
โดยวิธีสอบราคา จาํนวนเงิน 1.5 ลานบาท)

3.2 ไดรับงบประมาณเพื่อสนบัสนุนภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร และครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 191,200 บาท (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-5 สรุปวงเงินการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 56/2556 และคร้ังที่ 69/2556 (จัดซื้อ2 คร้ัง))

3.3 ไดรับงบประมาณเพื่อสนบัสนุนครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อจัดการความเสี่ยงความมัน่คง
เครือขายจํานวน 613,150 บาท (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-6 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงิน
รายได คร้ังที่ 65/56)

3.4 ไดรับงบประมาณเพื่อสนบัสนุนครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณกระจายสัญญาณ และ
Access Switch จํานวน 195,800 บาท (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-7 สรุปวงเงนิการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 57/56)

3.5 ไดรับงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพฒันาสื่อมัลติมีเดียภายในหองหอจดหมายเหตุ  จํานวน
142,000 บาท (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-8 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่
55/56)

3.6 ไดรับการสนับสนนุงบประมาณเพื่อการพัฒนา และสนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมสํานัก
วิทยบริการ และสนบัสนุนใหบุคลากรไดรับการพฒันาครบทุกคน ตามรายละเอียดตัวบงชี้ที่ 3.5 รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวชิาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ตลอดจน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการนาํเสนอผลงานทางวชิาการ
และวิชาชีพเฉพาะ  ซึ่งสามารถสรุปไดวาสาํนักวิทยบริการไดรับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจของ
สํานักวิทยบริการ  ไดแก งบประมาณเงินแผนดนิ  งบประมาณเงินรายได เงนิจัดเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
จํานวน 24,660 บาท (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-9 บันทึกการตรวจสอบการจัดสรรเงินนาํเสนอผลงานทางวชิาการ
ป 2556 สวบ.มก.ฉกส.)

4. สํานักวิทยบริการมีการจัดทาํรายงานทางการเงิน และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสาํนัก
วิทยบริการ คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 (หมายเลขเอกสาร 4.1-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/2556 ) และ คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 17 กันยายน 2556
(หมายเลขเอกสาร 4.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 2/2556 )
นอกจากนี้ยังมีการรายงานสถานะทางการเงินแจงที่ประชุมหัวหนาฝาย หรือคณะกรรมการบริหารสํานัก
วิทยบริการ  ประจาํปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 4.1–4–3 รายงานการประชุมหัวหนาฝาย
สํานักวิทยบริการ ) ทัง้นี้เพื่อแจงสถานะทางการเงินใหเปนขอมูลปจจบุันและสามารถนาํขอมูลไปวางแผน
การใชจายงบประมาณแตละภารกิจของแตละฝาย และสามารถดําเนินการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนที่ทางมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรกําหนด

5. ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  มีนโยบายรวมบริการ
ประสานภารกิจ  ซึ่งการบริหารงานดานงานคลังจะรวมขอมูลไวที่สวนกลาง คือ งานคลังและพสัดุ  ฝายบริหาร
สํานักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งสาํนักวิทยบริการไมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดาน
การเงินและบญัชี  ทัง้นี้สาํนักวทิยบริการจะมีการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินของสาํนักวทิยบริการเบื้องตน
และตรวจสอบกับงานคลังและพัสดุ  ฝายบริหาร สาํนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ทาง
งานคลงัและพสัดุ  ฝายบริหาร สํานักงานวทิยาเขต  จะมีการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินเปนประจาํทุกเดือน
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ  พรอมทั้งรายงานสรุปในภาพรวมทัง้หมดของคณะ/สํานัก/
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สถาบนั  แลวแจงหนวยงานทราบ ประจาํปงบประมาณ ( หมายเลขเอกสาร 4.1-5-1 รายงานจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ) สํานักวิทยบริการไดมีการจดัทําขอมูลควบคุมการใชจายงบประมาณของสาํนัก
วิทยบริการไวเพื่อการตรวจสอบและอยูระหวางการพฒันาใหเปนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทางการเงนิดวย
พรอมนี้สํานักงานวทิยาเขตไดจดัทํารายงานการใชจายงบประมาณที่เกิดข้ึนจริงประจาํทุกเดือน และแจงให
หนวยงานตรวจสอบ (หมายเลขเอกสาร 4.1-5-2 รายงานงบจายจริง)

6. ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  มีนโยบายรวมบริการ
ประสานภารกิจ การตรวจสอบภายในและภายนอกจึงทาํในภาพรวมของวิทยาเขตฯ  แตทั้งนีส้าํนักวิทยบริการได
เสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อเปนคณะกรรมการตรวจสอบ สํานักวทิยบริการ  จํานวน 3 คน ไดแก

1) นายวฒุิ  บุญกระจาง  เปนกรรมการตรวจสอบดานการเงิน
2) นายอนสุรณ  กันทํา เปนกรรมการตรวจสอบดานการตรวจสอบภายใน
3) นางสาวสิริวิมล  วรรณทิพย  เปนกรรมการตรวจสอบดานการบริหารความเสี่ยง/การควบคุม

ภายใน ทั้งนี้สาํนักวิทยบริการมกีารตรวจสอบดานการเงิน คือ การตรวจสอบเงินทดรองราชการ โดยการติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

สํานักวิทยบริการไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินทดรองราชการ สาํนักวิทยบริการ
จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ซึ่งมีคณะกรรมการจํานวน 6 คน  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดแตงตั้งผูตรวจสอบทางการเงนิของสํานักวทิยบริการ คือ นายวุฒิ บุญกระจาง  ทัง้นี้เพื่อใหการตรวจสอบเงิน
ทดรองราชการ ไดรับการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบยีบ และ กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมนี้ได
รายงานใหผูบริหารระดับสูง และ สํานักงานตรวจสอบภายใน วทิยาเขตบางเขนทราบ (หมายเลขเอกสาร 4.1-6-1
รายงานการตรวจสอบเงนิทดรองราชการ สาํนักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2556)

7. สํานักวิทยบริการ มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนด
โดยคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ โดยผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการ  รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  หัวหนาฝาย  ไดมีการติดตามผลการใชเงนิใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสนิใจ ตลอดจนงานคลังและพัสดุ ฝายบริหาร
สํานักงานวทิยาเขตฯ  จะมีการจัดทํารายงานสถานะทางการเงนิเปนประจําทุกเดือน เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตเปนประจําทุกเดือน (หมายเลขเอกสาร 4.1-7-1 รายงานการวิเคราะหทางการเงิน
ประจําปงบประมาณ 2556 มก.ฉกส.)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

4.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

4.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ
หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน สาํนักวทิยบริการประจาํปงบประมาณ 2556
4.1-2-1 คําของงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2556
4.1-3-1 บันทึกขออนุมัติแผนการใชจายงบประมาณ เงินรายได และ แจงงบประมาณรายจาย (งปม.

แผนดิน) ประจาํปงบประมาณ 2556
4.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556
4.1-3-3 ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ 2556
4.1-3-4 บันทึกขอความรายงานและขออนุมัติซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร งบอุดหนุนสารสนเทศ

โดยวิธีสอบราคา จาํนวนเงิน 1.5 ลานบาท
4.1-3-5 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 56/2556 และ

คร้ังที่ 69/2556 (จัดซื้อ2 คร้ัง)
4.1-3-6 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 65/56
4.1-3-7 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 57/56
4.1-3-8 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 55/56
4.1-3-9 บันทึกการตรวจสอบการจัดสรรเงินนําเสนอผลงานทางวิชาการ ป 2556 สวบ.มก.ฉกส.
4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/2556
4.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 2/2556
4.1–4–3 รายงานการประชุมหัวหนาฝาย  สํานักวิทยบริการ
4.1-5-1 รายงานจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําวทิยาเขตฯ
4.1-5-2 รายงานงบจายจริง
4.1-6-1 รายงานการตรวจสอบเงนิทดรองราชการ สาํนักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2556
4.1-7-1 รายงานการวิเคราะหทางการเงิน  ประจาํปงบประมาณ 2556 มก.ฉกส.
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  กําหนดดัชนปีระเมินคุณภาพภายใน  สําหรับสํานัก  ในองคประกอบที่ 5
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งแสดงถึงการใหความสาํคัญในการประกันคุณภาพภายในอยางทั่วถึง  และ
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน  เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการดาํเนินงานอยางตอเนื่อง  และสะทอนใหเห็นประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดําเนินงาน
หนวยงาน ที่เล็งเห็นถึงการนาํระบบประกันคุณภาพมาใชเปนสวนหนึ่งของการปฏิบตัิงานประจาํวัน องคประกอบนี้
ประกอบดวย 1 ตัวบงชี้

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัว
บงชี้ พบวา มผีลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดบัดีมาก   สวนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดบั ดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 6

ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ
2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร
องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ 9 9 9 5.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ 9 9 9 5.00
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 9 ขอ

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนนิการตามระบบที่
กําหนด

  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

  3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย

  4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจาํปที่
เปนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสง
สํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทาํ
แผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน

  5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

  6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6
องคประกอบคุณภาพ

  7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพนัธ
กิจของหนวยงาน

  8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมรวมกัน

  9. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน
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ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการไดดําเนนิงานประกันคุณภาพตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยยึด

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบนั สํานัก ปการศึกษา 2555 (หมายเลขเอกสาร
5.1-1-1 คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสาํหรับสถาบนั สํานัก ปการศึกษา 2555) และ แผนการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 5.1-1-2 แผนการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการ ประจําปการศึกษา 2556) และสงเสริมใหบุคลากรนําการประกันคุณภาพมาใช
ในการปฏิบัติงานประจาํ  กลาวคือ มีการนําผลการประกันคุณภาพในรอบปทีผ่านมาทบทวน  และบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจาํป  พรอมทั้งมีการกํากับติดตาม  ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแนวทางของการประกัน
คุณภาพ  โดยมีผูแทนของแตละฝายเขารวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสาํนัก (หมายเลขเอกสาร
5.1-1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและรายงานประจําป สาํนักวิทยบริการ) เพื่อรับผิดชอบและ
ประสานงานดานการประกันคุณภาพใหบรรลุตามเปาหมายทีกํ่าหนดไว ทั้งนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ดังกลาวไดดําเนนิการประชุมเพือ่เปนกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตัวบงชี้ ซึง่ใน
ปการศึกษา 2556 ไดมีการจัดประชุมทั้งสิน้ จาํนวน 8 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 5.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สวบ.) พรอมกับไดรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของรายงานประจําป
ประจําปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 5.1-1-5 รายงานประจาํป งบประมาณ 2556 สํานักวิทย
บริการ) เพื่อสะทอนผลการดําเนินงานใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบผลการดําเนนิงานและหากมีขอเสนอแนะ
สามารถนาํมาปรับปรุงแกไขไดในปถัดไป

2. สํานักวิทยบริการไดกําหนดนโยบายดานประกันคุณภาพเพื่อสนองนโยบายการพฒันาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล  สรางความเชื่อมั่น  ใหกับประชาชน
ประกอบดวย 3 ดาน  คือ  ดานการควบคุมคุณภาพ  ดานการตรวจสอบ  และดานการประเมนิคุณภาพ
(หมายเลขเอกสาร 5.1-2-1 นโยบายการประกันคุณภาพ  สํานกัวิทยบริการ) นอกจากนีย้ังไดมีการนํานโยบาย
ดานการประกันคุณภาพเผยแพรผานบอรดประกันคุณภาพ และมีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเปน
ประจํา ซึ่งไดรายงานตามเกณฑมาตรฐาน ขอที่ 1 แลว  ประกอบกับสาํนักวิทยบริการไดใหความสําคัญในเร่ืองการ
ประกันคุณภาพภายในสาํนักวทิยบริการโดย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการไดมอบหมายใหผูชวยผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการ (อาจารยศิริพร  แสนศรี) ซึ่งมาชวยราชการจากคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เปนผู
กํากับและติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้อยางใกลชิด และทําหนาที่เปนที่ปรึกษาคณะทาํงานประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการดวย

3. สํานักวิทยบริการมีการเลือกตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานทีส่อดคลองกับ
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ตัวบงชี้  ไดแก

ตัวบงชี้เพิ่มเติมที่ 1 ระบบและกลไกในการบริการเพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอน ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะมีรายละเอียดในตัวบงชี้ 5.2

4. สํานักวิทยบริการไดดําเนนิงานประกันคุณภาพครบถวนโดยมีการควบคุม  ติดตามการดําเนนิงาน  และ
ประเมินคุณภาพ รวมทัง้มีการตรวจประกันคุณภาพภายในระดบัฝาย (หมายเลขเอกสาร 5.1-4-1 รายงาน การ
ประเมินตนเองระดบัฝาย ประจาํปการศึกษา 2556 (ฉบับปรับปรุง)) และสํานักวิทยบริการไดจดัทํารายงานการ
ประเมินตนเอง สาํนักวิทยบริการ ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2555 ภายหลังจากที่คณะกรรมการเขาตรวจประเมินเมื่อ
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 (หมายเลขเอกสาร 5.1-4-2 รายงาน การประเมินตนเองสาํนักวิทยบริการ ประจาํป
การศึกษา 2555 (ฉบับปรับปรุง)) และสาํนักวทิยบริการไดมีการเชิญผูมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการมาเปน
กรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพในในระดับฝายดวยทั้งนี้เพื่อเปนการใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
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ใหบริการ (หมายเลขเอกสาร 5.1-4-3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการตรวจภายในระดบัฝาย สาํนักวิทยบริการ) เพื่อ
นําขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
นอกจากนี้สาํนักวิทยบริการไดนาํรายงานผลการประเมนิตนเอง ประจําปการศึกษา 2556 ฉบับราง  เขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 2/2557 เพื่อพิจารณา (หมายเลขเอกสาร 5.1-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการคร้ังที่ 2/2557 ) ประกอบกับเมื่อสํานักวิทยบริการไดรับการตรวจเมื่อป
การศึกษา 2555 แลว สาํนักวิทยบริการไดมีการจัดสงรายงานการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุงใหกับสํานักประกัน
คุณภาพ วิทยาเขตบางเขนตามกําหนดเวลา พรอมกับจัดทาํแผนพัฒนาปรับปรุง จากขอเสนอแนะ (สปค.01) ตามวนั
เวลาที่กําหนด (หมายเลขเอกสาร 5.1-4-5 บันทึกนําสงรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 (ฉบับ
ปรับปรุง)) สาํนักวิทยบริการไดจัดทําโครงการ ตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบนั สาํนัก ประจําปการศึกษา 2555
ซึ่งไดรับการตรวจประเมินในวนัที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีกรรมการมาจากภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มา
ใหขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

5. สํานักวิทยบริการ  ไดนําผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการทํางาน
โดยไดรวมจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพในระดับสาํนักใน
รอบปที่ผานมา เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการวิเคราะหตนเอง การกําหนดโครงการ / กิจกรรม ลงในแผนดังกลาว
(หมายเลขเอกสาร 5.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจาํป
การศึกษา 2555 (สปค.01)) ทัง้นี้สาํนักวิทยบริการไดดาํเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนพัฒนาดังกลาว ซึ่งมผีล
การดําเนินงานเรียบรอยแลวทุกกิจกรรม (หมายเลขเอกสาร 5.1-5-2 รายงานผลตามแผนพฒันาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 (สปค.02)) โดยนาํประเด็นที่เก่ียวของ
กับสํานักวิทยบริการมาทบทวน  วางแผน  และกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานอยางชัดเจน รวมไปถึงมีการ
ติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องผานที่ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพสาํนัก
วิทยบริการ  พรอมทั้งจัดทาํเปนแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 5.1-5-3
แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ) อีกทั้งยังไดจดัทํารายงานประจําปในภาพรวม
ของสํานัก ประจาํปงบประมาณ 2556 เพื่อแสดงผลการดําเนนิงานตามภารกิจของแตละฝายเสนอผูบริหารเปน
ประจําทุกป

6. สํานักวิทยบริการ  ไดรวบรวมขอมูลสําหรับสนบัสนุนการประกันคุณภาพของสาํนักวิทยบริการ ภายใต
เว็บไซตสาํนักวิทยบริการ ครบทั้ง 6 องคประกอบ กลาวคือ มกีารเผยแพรขอมูล ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค
และแผนดาํเนนิงาน แผนยุทธศาสตร  ซึ่งเปนขอมูลสนบัสนุนการประกันคุณภาพในองคประกอบที่ 1 มีการ
เผยแพรขอมูลผลการดําเนนิในรายงานประจําป  ลิงคเชื่อมโยงฐานขอมูลหนวยงานและระบบรายงานสถิติทางการ
ศึกษา ลิงคเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของนิสิต ลิงคเชื่อมโยงฝายตาง ๆภายในสาํนักวิทยบริการ ซึ่งเปนขอมูล
สนับสนนุการประกันคุณภาพในองคประกอบที่ 2 มีการเผยแพรขอมูลดานการบริหารจัดการ เชน ตารางนัด ผอ.
ตารางนัดผูชวยผูอํานวยการ สาํนักวิทยบริการ  ลงิคเชื่อมโยงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ซึ่งเปนขอมูล
สนับสนนุการประกันคุณภาพในองคประกอบที่ 3 มีระบบเบิกจายวัสดสุํานักงาน  ระบบเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  มีการเผยแพรขอมูลแผนกลยุทธทางการเงิน ซึง่เปนขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพในองคประกอบที่ 4 มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสาํนักวทิยบริการ  ซึ่งเปน
ขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพในองคประกอบที่ 5 และมกีารเผยแพรกระบวนการทาํงานหลักของแตละฝาย
ในสํานักวิทยบริการ ซึ่งเปนขอมูลสนบัสนุนการประกันคุณภาพในองคประกอบที่6 (เอกสารหมายเลข 5.1-6-1
http://oas.csc.ku.ac.th/ ) รวมทั้งระบบ CHE QA Online ที่มีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการใชงานระบบ
ซึ่งบุคลากรสาํนักไดเขารวมรับการอบรมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 (หมายเลขเอกสาร 5.1-6-2 ระบบ CHE QA
Online)
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7. สํานักวิทยบริการไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
กลาวคือ  ไดเปดโอกาสใหนิสิต  เจาหนาที่  อาจารย ซึ่งเปนผูใชบริการสาํนักวิทยบริการ  มาใหขอมูลปอนกลับ
เก่ียวกับการบริการของสํานักวทิยบริการในชวงของการตรวจประเมินคุณภาพระดับสํานัก ในปการศึกษา 2555
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  สํานักวิทยบริการ  ประจําปการศึกษา 2555)
เพื่อสํานักวิทยบริการจะไดนําขอมูลดังกลาวมาทบทวน  วิเคราะห  จัดทําแผนการใหบริการที่ตรงกับความตองการ
และมีประสิทธิภาพตอไป ตลอดจนไดเชญิผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอกมารวมใหขอเสนอแนะการบริหารสาํนัก
วิทยบริการในรูปแบบของคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  โดยมาเปนทีป่รึกษา  ตามรายละเอียดตัวบงชีท้ี่
3.1 ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลเชียงเครือ  ประธานหอการคาจังหวัดสกลนคร และ นายประสาท  ตงศิริ
ผูมีสวนรวมในการกอตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เปนตน

8. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ไดลงนามในบันทึกขอตกลง
เครือขายความรวมมือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลยั
นครพนม  และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2555 (หมายเลขเอกสาร 5.1-8-1
บันทึกขอตกลงเครือขายความรวมมือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ระหวาง 4 มหาวิทยาลัย ระยะเวลา 3 ป)
ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2556 สํานกัวิทยบริการมีการจัดกิจกรรมที่สรางเครือขายการประกันคุณภาพ โดยเขารวมการ
วิพากษตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร  ในวันอังคารที่
7 มกราคม 2557 ซึ่งสํานักวิทยบริการไดมอบหมายใหนางสาวเยาวเรศ  โนนทงิ และนางสาวจารุณี  ฤทธิดี
เปนผูแทนเขารวม (หมายเลขเอกสาร 5.1-8-2 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พัก และคายานพาหนะ) และเขารวมประชุมเครือขายประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันศุกร ที่ 16
พฤษภาคม 2557 ซึ่งสํานักวิทยบริการมอบหมายใหนายมาโนชญ  คนกลา และนายณฐั  วดีศิริศักดิ์ เปนผูแทน
เขารวมประชุมเครือขายประกันคุณภาพรวมกับอีก 3 สถาบันการศึกษา (หมายเลขเอกสาร 5.1-8-3 แบบขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคายานพาหนะ)

9. สํานักวิทยบริการมอบหมายใหฝายหองสมุดเขารวมประชุมเครือขายความรวมมือระหวาง
หองสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ทุกวิทยาเขต ซึ่งจัดใหมีการประชุมกันอยางสม่าํเสมอ จึงกอใหเกิดความ
รวมมือในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุง จนไดมีการพฒันารูปแบบการลงรายการฐานขอมลูจดหมายเหตุ
ออนไลน ICA-Atom และนาํเสนอผลงานภาคโปสเตอรในการสัมมนา PULINET วิชาการ คร้ังที่ 4 “นวัตกรรม :
เคร่ืองมือสําคัญของหองสมุดยุค Social Network” วันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอมรินทร
ลากูน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก (หมายเลขเอกสาร 5.1-9-2 ภาพการนําเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

5.1 9 ขอ 9 ขอ 9 ขอ 5
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

9 ขอ บรรลุ 9 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

5.1 9 ขอ 9 ขอ 9 ขอ 5
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

9 ขอ บรรลุ 9 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5.1-1-1 คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบนั สํานัก ปการศึกษา 2555
5.1-1-2 แผนการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพ สาํนักวทิยบริการ ประจําปการศึกษา 2556
5.1-1-3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพและรายงานประจําป สํานักวิทยบริการ
5.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สวบ.
5.1-1-5 รายงานประจาํป งบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ
5.1-2-1 นโยบายการประกันคุณภาพ  สาํนักวิทยบริการ
5.1-3-1 ระบบและกลไกในการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1-4-1 รายงาน การประเมินตนเองระดบัฝาย ประจาํปการศึกษา 2556 (ฉบับปรับปรุง)
5.1-4-2 รายงาน การประเมินตนเองสํานักวิทยบริการ ประจําปการศึกษา 2555 (ฉบับปรับปรุง)
5.1-4-3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการตรวจภายในระดบัฝาย สํานักวิทยบริการ
5.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการคร้ังที่ 2/2557
5.1-4-5 บันทึกนาํสงรายงานการประเมินตนเอง ประจาํปการศึกษา 2555 (ฉบบัปรับปรุง)
5.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําป

การศึกษา 2555 (สปค.01)
5.1-5-2 รายงานผลตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ประจําปการศึกษา 2555 (สปค.02)
5.1-5-3 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ
5.1-6-1 http://oas.csc.ku.ac.th/
5.1-6-2 ระบบ CHE QA Online
5.1-7-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  สาํนักวิทยบริการ  ประจําป 2555
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
5.1-8-1 บันทึกขอตกลงเครือขายความรวมมือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ระหวาง 4

มหาวิทยาลยั ระยะเวลา 3 ป
5.1-8-2 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคายานพาหนะ

(น.ส.เยาวเรศ โนนทิง และน.ส.จารุณี ฤทธิดี)
5.1-8-3 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคายานพาหนะ

(นายมาโนชญ คนกลา และ นายณัฐ วดีศิริศักดิ์)
5.1-9-1 ภาพการนําเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบและกลไกในการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

เอกลักษณ สํานักวิทยบริการ
สํานักวิทยบริการเปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายตัวบงช้ี
สํานักวิทยบริการ มีหนาท่ีในการสนับสนุนการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให

สอดคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ของ มก.ฉกส. และความตองการของหนวยงาน

นิยามศัพท
ระบบ หมายถึง แนวทางหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง

เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ  แนวทางหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไม
วาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ  องคประกอบของระบบ ประกอบดวย
ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคกร หนวยงาน  หรือกลุมบุคคลผูดําเนินงาน

บูรณาการ หมายถึง ความเชื่อมโยงของขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศ เปนองครวมหนึ่งเดียว
ประสานกัน เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสํานักวิทยบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  ระบบสารสนเทศ ท่ี สวบ. จัดหาและพัฒนาข้ึน รวมท้ัง สื่อและ
อุปกรณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
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เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีระบบและกลไกของการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
2. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดําเนินการใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอน
3. มีการดําเนินงาน บูรณาการขอมูล การใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
4. ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกของการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

1.1 มีการกําหนดแผนปฏิบัติงาน หรือ วิธี หรือ ข้ันตอน ในการดําเนินการเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน  โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินการ

1.2 มีการพัฒนาระบบแบะกลไกของการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีมีความ
ถูกตอง แมนยํา  ครอบคลุม และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

2. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดําเนินการใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน มีการกําหนดคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดําเนินการท่ีรบัผิดชอบ ในการ
ดําเนินงานหรือพัฒนาการใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

3. มีการดําเนินงาน บูรณาการขอมูล การใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน มีการ
ดําเนินงาน เพ่ือเชื่อมโยงหรือบูรณาการ  ระบบสารสนเทศหรือขอมูล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามภารกิจของหนวยงานและหนวยงานภายนอก ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

4. ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน มีระบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน และการประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการ ในการสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือ
วัดคุณภาพของการดําเนินงาน

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง วิเคราะหผลประเมิน  รายงานผลการดําเนินงาน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
เสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีระบบและกลไกของการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  2. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดาํเนินการใหบริการเพื่อสนับสนนุ

การเรียนการสอน
  3. มีการดําเนินงาน บูรณาการขอมูล การใหบริการเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน
  4. ประเมินผลการดาํเนินงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน
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ผลดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกของการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

สํานักวิทยบริการ มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการจากผูที่เก่ียวของทั้งจากเจาของขอมูล
และจากผูใชบริการ   และนําขอมูลที่รวบรวมเขาที่ประชุม  เพื่อจัดลําดับความสาํคัญของระบบสารสนเทศที่ตองการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการบริการใหดีข้ึน (หมายเลขเอกสาร 5.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสาํนัก
วิทยบริการ คร้ังที่ 2/56) (หมายเลขเอกสาร 5.2-1-2 รายงานความตองการของสํานักวทิยบริการ ป 2556) โดย
กําหนดใหฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ ทําการออกแบบและวิเคราะหระบบสารสนเทศ และจัดทาํแผนเพื่อสนับสนนุ
การเรียนการสอน (หมายเลขเอกสาร 5.2-1-3 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ป 2555 และ 2556)

2. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดาํเนินการใหบริการเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน
สํานักวิทยบริการโดยคณะกรรมการบริหารสํานักวทิยบริการ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ

ใหบริการ (หมายเลขเอกสาร 5.2-2-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ) รับผิดชอบในการรวบรวม
ความตองการของผูใชบริการ และวิเคราะหขอมูล จัดลําดับความสําคัญของงานที่ใหบริการ และมอบหมายใหฝาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ   พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับความตองการของผูใชบริการใหการทํางานมีความ
ถูกตอง สะดวก รวดเร็วมากข้ึน เพื่อลดขอรองเรียนของผูรับบริการ

มีคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดาํเนินการ คือ บุคลากรทุกฝาย ที่ไดรับมอบหมายงานตาม
ภารกิจสํานักวิทยบริการ เพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกิดข้ึนในการทํางาน

นอกจากนี้ สวบ. ยังรวมเปน คณะกรรมการตางๆ เชน  คณะกรรมการบันทึกขอมูลตารางเรียน
คณะกรรมการจัดสอบ  คณะกรรมการสําเนาขอสอบ (หมายเลขเอกสาร 5.2-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการจัดสอบ)  (หมายเลขเอกสาร 5.2-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบนัทึกตารางเรียน)

3. มีการดําเนนิงาน บูรณาการขอมูล การใหบริการเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน
สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานพฒันาระบบสารสนเทศ  ขอมูลมีความเชื่อมโยงกัน สามารถ

เขาถึง ใชงาน ขอมูลเดียวกันได  โดยในระบบสารสนเทศตางๆ จะมีการรับสงขอมูลกันตลอดเวลา  ทาํใหขอมูลที่ได
ถูกตอง รวดเร็วและสามารถตอบสนองความตองการใชสารสนเทศของผูใชบริการไดทนัเวลา และแตละฝายก็ไดรับ
มอบหมายงานตามภารกิจ เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน ดงันี้

ฝายทะเบียนและประมวลผล มหีนาที่รับผดิชอบขอมูลและวิเคราะหงานบริการ ไดแก งาน
ทะเบียนนิสิต ขอมูลการลงทะเบียนเรียน การจัดประเมินการเรียนการสอน  กําหนดปฏิทินการศึกษา

ฝายบริการการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบขอมูลและวิเคราะหงานบริการที่เก่ียวกับขอมูล
หลักสูตร ขอมูลรายวิชา ขอมูลตารางเรียน-ตารางสอบ  จัดการโสตทัศนปูกรณภายในหองเรียน  อบรม E-student

ฝายหองสมุด มีหนาที่รับผดิชอบขอมูลและวิเคราะหงานบริการดานสื่อการเรียนการสอน  จดัหา
หนังสือหรือสื่อ  จากความตองการของ นิสิต อาจารย และบุคลากร

ฝายบริหาร มีหนาที่เปนสวนกลาง  ในการรับ-สงขอมูล  ประชาสัมพันธ  จากหนวยงานตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกสํานักวิทยบริการ  เพื่อใหงานบริการของทุกฝายดําเนินการไปไดดวยดี

ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ มีหนาที่รับผิดชอบวิเคราะห ออกแบบและงานพฒันาโปรแกรมหรือ
ระบบสารสนเทศ จากความตองการของฝายตางๆ และจากความตองการของ นิสิต อาจารย บคุลากร ภายใน
มหาวิทยาลยั เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน อีกทั้งยังดูแลรับผิดชอบดานฐานขอมูล  เว็บไซต และเครือขาย
อินเตอรเน็ต ภายในมหาวิทยาลยั
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4. ประเมินผลการดาํเนินงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
สํานักวิทยบริการไดทําการประเมินผลความสาํเร็จและประเมินผลความพงึพอใจในระบบ

สารสนเทศทีพ่ัฒนา (หมายเลขเอกสาร 5.2-4-1 รายงานผลประเมินผลความพงึพอใจในระบบสารสนเทศที่
พัฒนาข้ึนเอง)

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน
จากผลการประเมิน มีการทบทวน ไดนํามาปรับปรุงการบริการเพื่อใหไดระบบสารสนเทศ และ

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน  เพื่อลดขอผิดพลาด ขอเสนอแนะ จากนิสิต อาจารย บุคลากร (หมายเลขเอกสาร 5.2-5-1
รายงานผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศ)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

5.2 - - 5 ขอ - - 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

5.2 - - 5 ขอ - - 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 2/56
5.2-1-2 รายงานความตองการของสาํนักวิทยบริการ ป 2556
5.2-1-3 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ป 2555 และ 2556
5.2-2-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ
5.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดสอบ
5.2-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบันทึกตารางเรียน
5.2-4-1 รายงานผลประเมินผลความพงึพอใจในระบบสารสนเทศทีพ่ัฒนาข้ึนเอง
5.2-5-1 รายงานผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน

สํานักวิทยบริการ  เปนหนวยงานสนบัสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนวยงานยอยภายในสํานักวทิยบริการ
5 ฝายไดแก  ฝายบริหาร  ฝายทะเบียนและประมวลผล ฝายบริการการศึกษา ฝายหองสมุด  และฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีการดําเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจของสํานัก และในปงบประมาณ 2556 ไดทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดดังตารางท่ี 7

ตารางท่ี 7 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ
2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร
องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน

ขอ 5 5 5 5.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน

ขอ 5 5 5 5.00
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ 2556
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนนิงานหลัก (Core Process) ที่สาํคัญ
ครบถวน ครอบคลุมการดําเนนิงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความ
เชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทําใหการดําเนนิงานของหนวยงานหรือของ
มหาวิทยาลยัมีความสอดคลองกัน

  2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สาํคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core
Process) ที่สาํคัญจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ

  3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําคูมือการปฏิบัตงิาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน

  4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด
ขอผิดพลาดลดขอรองเรียน เปนตน

  5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอ
ตอผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนด
กระบวนการที่จะดําเนนิการในปงบประมาณตอไป

ผลการดําเนินงาน
1. ในปงบประมาณ 2556 สํานักวทิยบริการ ไดทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักของสํานักวทิย

บริการ โดยไดนําภารกิจของสํานักวิทยบริการ ทั้ง 7 ขอ ดังนี้
1. สงเสริม สนับสนนุ พัฒนา บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหาร
2. สงเสริม  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทัง้จดหมายเหตุ
3. สนบัสนุนและบริการสารสนเทศนิสิต
4. สงเสริม สนับสนนุและใหบริการการศึกษา
5. บริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบงาน สรางจิตสํานึกในการบริการ
6. พัฒนาศักยภาพและทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมัยใหกับนิสิตบุคลากรมก.ฉกส.และชุมชน
7. สืบสาน  สนับสนุน การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  และปลูกฝงวัฒนธรรมการรักองคกร

ซึ่งแตละภารกิจจะมีแตละฝายเปนผูรับผิดชอบหลัก มาวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ
ผานการประชุมฝาย ดังนี้ ภารกิจที่ 1 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนกระบวนการดําเนนิงานทั้ง 3 งานของฝาย
เพื่อจัดทําเปนคูมือบริการซอมคอมพิวเตอร (หมายเลขเอกสาร 6.1-1-1 คูมือบริการซอมคอมพิวเตอร) ภารกิจที่
2 ฝายหองสมุด ทบทวนกระบวนงานตามคูมือสาํหรับการปฏิบตัิงานในกระบวนงานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ดวยระบบ RFID (หมายเลขเอกสาร 6.1-1-2 คูมือสําหรับการปฏิบัติงานในกระบวนงานยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศดวยระบบ RFID) ภารกิจที่ 3 ฝายทะเบียนและประมวลผล ทบทวนกระบวนงานการดําเนินการจัดสอบ
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จนไดคูมือการปฏิบัติงานการดาํเนินงานขอสําเร็จการศึกษา สาํหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (หมายเลข
เอกสาร 6.1-1-3 คูมือการปฏิบัติงานการดําเนินงานขอสาํเร็จการศึกษา สําหรับการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรี ) ภารกิจที่ 4 และ 6 ฝายบริการการศึกษา ทบทวนกระบวนงานจัดการศึกษาในการพฒันาระบบสารสนเทศ
ตารางเรียน (หมายเลขเอกสาร 6.1-1-4 คูมือจัดตารางเรียนตารางสอบ) และภารกิจที่ 5 และ 7 ฝายบริหาร
ทบทวน คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ สาํนักวิทยบริการ V.2 (หมายเลขเอกสาร 6.1-1-5
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ สาํนักวทิยบริการ V.2)

2. จากการวิเคราะหกระบวนงานทัง้ 5 ฝาย สาํนักวิทยบริการ ไดเสนอเขาที่ประชุมหัวหนาฝาย
(หมายเลขเอกสาร 6.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักวิทยบริการ ) และมีมติใหทบทวน
กระบวนงานที่ครอบคลุมภารกิจของสํานักวิทยบริการ และตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการในรายงานผลการ
ตรวจประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการ ประจาํปการศึกษา 2555 (หมายเลขเอกสาร 6.1-2-2 รายงานผลการ
ตรวจประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการ ประจาํปการศึกษา 2555) จึงไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เก่ียวของ
กับขอมูลนิสิต ตั้งแต การเขาศึกษา จนกระทัง่สาํเร็จการศึกษา เพื่อสามารถใหขอมูลมีความเชื่อมโยงกัน ถูกตอง
และสามารถตอบสนองความตองการใชสารสนเทศของผูใชบริการไดทนัเวลา จงึจําเปนเรงดวนในการให
ความสําคัญตอกระบวนงานนี้ สํานักวิทยบริการ จึงไดเลือกกระบวนงานการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ มาจดัทํา
และทบทวนกระบวนการดาํเนินงานหลักทั้งนี้กระบวนงานอ่ืนๆของทุกฝายยังคงพฒันาและปรับปรุงตอไป โดยมี
หัวหนาฝายเปนผูกํากับ ติดตามดูแล

3. สํานักวิทยบริการ ไดทบทวนขอกําหนดและกระบวนงานระบบสารสนเทศที่เก่ียวของกับนสิิต ที่ใช
ภายในวิทยาเขต พรอมทั้งศึกษาและวิเคราะหความตองการจากผูที่เก่ียวของ เพื่อทําการรวบรวมขอมูลและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ที่สามารถตอบสนองความตองการใชสารสนเทศของผูใชบริการไดทนัเวลา เชนระบบ
รับเขาศึกษา ที่หนวยงานสามารถเขาไปรายงานสถิตจํานวนผูมีสทิธิ์เขาศึกษา บุคคลภายนอกสามารถทราบ
รายละเอียดการสมัครเขาศึกษา และผูสมัครสามารถดูรายละเอียดของตนเองวาดูในข้ันตอนไหน ระบบบนัทึก
ขอมูลรายวิชา (เวอรชัน่ใหม) เก่ียวกับการบันทึกขอมูลหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใชหองเรียน ให
คณะเปดรายวชิาผานระบบและฝายบริการการศึกษาจัดหองเรียน และมีรายงานตารางเรียนสาํหรับนิสิตรายบุคคล
ตารางสอนสําหรับอาจารยรายบุคคลรวมถึงรายงานการใชหองเรียน ระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
สําหรับคณะและสาํนักใชล็อคสทิธิ์การลงทะเบียนเรียนในเร่ืองหนี้สิน เชนคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาปรับ
หองสมุด คางชาํระคาหอพัก หรือคางชําระคาอุปกรณในหองปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูลนิสิต ระบบสารสนเทศ
ทะเบียน ใหฝายทะเบยีนและประมวลผลลงทะเบียนเรียน การเพิ่มรายวิชา การถอนรายวิชา บันทึกผลการเรียน
การแกไขผลการเรียน การออกรายงานตางๆ ระบบตรวจจบการศึกษา นิสิตสามารถตรวจสอบขอมูลและวางแผน
เพื่อขอสําเร็จการศึกษาในเบื้องตนได

4. หลังจากเปดใชระบบในภาคปลายปการศึกษา 2555 สํานักวิทยบริการไดรับทราบปญหาจากผูใช
ระบบหลากหลายวิธีและผูพฒันาระบบ สารสนเทศ มีการประเมินความพึงพอใจ และนาํผลดงักลาว เพื่อมา
ปรับปรุงระบบในภาคตน ปการศึกษา 2556 (หมายเลขเอกสาร 6.1-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ผูใชระบบ)

5. สํานักวิทยบริการ ไดกํากับติดตามและประเมินผลการปรับปรุง พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการ
ปรับปรุง (หมายเลขเอกสาร 6.1-5-1 รายงานผลการปรับปรุงการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ) เพื่อเสนอตอผูชวย
ผูอํานวยการซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการใหดูแลโดยตรง เพื่อใหพิจารณาและเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับ
กระบวนการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ ซึ่งผูชวยผูอํานวยการมขีอเสนอแนะเก่ียวกับระบบตรวจจบการศึกษา โดย
เสนอแนะใหฝายทะเบียนและประมวลผลประสานกับผูดูแลระบบ ปรับปรุงระบบการตรวจจบการศึกษา
(Graduate Student) ใหสามารถตรวจตามโครงสรางหลักสูตรและสามารถพิมพรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาออก
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จากระบบไดตามรูปแบบของสํานักทะเบียนและประมวล เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดและลดระยะเวลาใน
การทํางาน และระบบกําหนดสทิธิ์การลงทะเบียนเรียน ใหจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรผูใชระบบ เพื่อ
ลดระยะเวลาการปลดล็อคสิทธิก์ารลงทะเบียนเรียน และนิสติสามารถลงทะเบียนเรียนไดตามกําหนดปฏิทนิ
การศึกษา (หมายเลขเอกสาร 6.1-5-2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรวบรวมขอมูลปรับปรุงระบบสารสนเทศ)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

6.1 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

6.1 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ –

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

6.1-1-1 คูมือบริการซอมคอมพิวเตอร
6.1-1-2 คูมือสําหรับการปฏิบัติงานในกระบวนงานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบ RFID
6.1-1-3 คูมือการปฏิบัติงานการดําเนนิงานขอสําเร็จการศึกษา สาํหรับการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรี
6.1-1-4 คูมือจัดตารางเรียนตารางสอบ
6.1-1-5 คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ สาํนักวทิยบริการ V.2
6.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักวิทยบริการ
6.1-2-2 รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการ ประจาํปการศึกษา 2555
6.1-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบ
6-1-5-1 รายงานผลการปรับปรุงการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ
6-1-5-2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรวบรวมขอมูลปรับปรุงระบบสารสนเทศ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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=21

2.1 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตามภารกิจ
รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 1
ชื่อเอกสาร  รายงานประจาํปงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดาํเนินงาน ประจําป
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น สํานักวิทยบริการ ไดดาํเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยั ประกอบดวย 6 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ใชสาํหรับหนวยงานทีท่ํา
หนาที่สนับสนนุหรือใหบริการแกหนวยงานอ่ืนๆ เพื่อใหสนองตอบตอพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลยั โดย
ไดดําเนนิการประเมนิคุณภาพผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม
5 คะแนน สาํหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเทานัน้

สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบคุณภาพ
และมีผลการดําเนนิงานตามตัวบงชีบ้ังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จาํนวน 12 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.92 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดมีาก
รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5)
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องคประกอบท่ี 1
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 2
ภารกิจหลัก

- - 5.00 5.00 4.50 4.52 4.66 4.68 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 3
การบริหารและจัดการ

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 4
การเงินและ
งบประมาณ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 5
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 6
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.52 4.91 4.92
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสํานักวิทยบริการ ในรอบปการศึกษา 2556 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

สํานักวิทยบริการ มีผลการดําเนนิงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนนิงาน ดงันี้

สํานักวิทยบริการมีหนาที่หลักในการสนบัสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  และสนับสนุน
พันธกิจดานอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย  ในการดําเนนิงานนั้นสํานักวิทยบริการจะมีการกําหนด   ทศิทางการพัฒนาของ
สํานักวิทยบริการที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  มีการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติราชการประจําป  เพื่อเปนทิศทางและแนวทางในการดําเนนิงาน

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ  สํานกัวิทยบริการไดคํานึงถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ  รวมถึงทิศทางในการพฒันาประเทศ ทั้งนี้จะสงผล
ใหสํานักวิทยบริการมีการดาํเนนิงานเปนไปอยางมีคุณภาพ  เปนที่ยอมรับ  และสามารถตอบสนองความตองการ
ของสังคมและผูมีสวนไดสวนเสยีในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสม

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดาํเนินการ
จํานวน 1 ตัวบงชี้  พบวามผีลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ
ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลีย่ 5.00 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการ

ประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ
2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 8 5.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการ

ประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ
2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 8 5.00
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 8 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงาน โดยเปน
แผนฯ ที่ เชื่ อมโยง กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)

  2. มีการถายทอดแผนกลยทุธระดบัหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจาํปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน
  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2

คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณา
  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงาน

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการ  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธทุกรอบ 5 ป เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนนิงานของ

สํานักฯ ใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยทุธของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยกําหนดใหบุคลากร
ในสํานักฯ ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อสะทอนหาปจจัยภาวะที่เปนปจจบุัน (หมายเลขเอกสาร
1.1-1-1 โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 2555 ไตรมาส ที่ 1 และจดัทําแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจาํปงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.) โดยเฉพาะในปจจัยแวดลอมภายนอกนี้ ได
ประมวลรวมขอมูลทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลในการ
บริหารพลังงาน และยุทธศาสตรชาติในเร่ืองตางๆ รวมทัง้ภาพอนาคตที่สาํนักฯ มุงจะเปน เพื่อนํามาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการ ประจาํป 2555-2558 และนําเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาให
ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสาํนักฯ ซึ่งมผีูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา (หมายเลขเอกสาร 1.1-1-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ (คร้ังที่ 2 /2556)) เพื่อจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรการ
บริหาร สํานักวทิยบริการ ประจาํป 2555-2558 ฉบับปรับปรุงตอไป (หมายเลขเอกสาร 1.1-1-3 แผนยุทธศาสตร
การบริหาร สํานักวทิยบริการ ประจําป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง)
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2. แผนกลยุทธที่ผานการพิจารณาในภาพรวมของสํานักวิทยบริการเรียบรอยแลว  ไดถายทอดไปยัง
บุคลากรภายในสํานักวิทยบริการ ผานการประชุมบุคลากรของสํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 1.1-2-1
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักวิทยบริการ) เพื่อเปนการแจงใหบุคลากรทุกคนภายในสํานักฯ ไดรับทราบทิศ
ทางการดาํเนินงานที่มุงสูเปาหมายรวมกัน และนําไปสูกระบวนการแปลงกลยุทธสูแผนปฏิบัติราชการประจําป
ตอไป โดยแตละตัวบงชี้ที่อยูระดับแผนกลยุทธจะมผีูรับผดิชอบชัดเจน

3. หัวหนาฝายทุกฝาย ทั้ง 5 ฝาย  ไดนาํแผนกลยุทธไปจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ
2556 ไดแก ฝายบริหาร  ฝายทะเบียนและประมวลผล  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายหองสมุด และฝายบริการ
การศึกษา   ซึ่งในแตละฝายจะเพิ่มรายละเอียดไวอยางชัดเจนแสดงใหเห็นถึงภารกิจหลักของแตละฝายทีช่ัดเจน
มีการระบุผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัด  ซึ่งโครงการ/กิจกรรม จะนําไปสูการจัดทําคําของบประมาณประจําป 2556
ซึ่งมีรายละเอียดในองคประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ และความสอดคลองกับภารกิจโดยมี
การถายทอดภารกิจลงสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจน พรอมกับไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2555 (หมายเลขเอกสาร 1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 ผลการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 ) นอกจากนี้ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบของ
ภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการ ในลักษณะของรายงานประจําปงบประมาณ 2556 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ภารกิจ
(หมายเลขเอกสาร 1.1-3-2 รายงานประจําปงบประมาณ 2556) พรอมนี้ไดมีการเผยแพรผลการดําเนินงานดังกลาว
ในเว็ปสํานักวิทยบริการดวย

4. สํานักวิทยบริการมีการกําหนดตวับงชี้และเปาหมายของแตละตวับงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานแบงเปน 3 ระดับ คือ

1) ตัวบงชี้และเปาหมายระดบัแผนปฏิบัติราชการ  เพื่อกํากับตรวจสอบดูความลุลวงในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 1.1-4-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2556 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2555 )

2) ตัวบงชี้และเปาหมายระดบักลยุทธ เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ
(หมายเลขเอกสาร 1.1-4-2 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สาํนักวิทยบริการประจาํป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง)

3) ตัวบงชี้และเปาหมายระดบัเปาประสงค เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จของการบรรลุ
วิสัยทัศนที่มุงไปสูความสําเร็จ (หมายเลขเอกสาร หมายเลขเอกสาร 1.1-4-3 แผนยุทธศาสตรการบริหารสํานัก
วิทยบริการประจาํป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง) โดยมีการนาํตัวบงชี้การประเมินคุณภาพถายทอดลงไปใน
แผนปฏิบัติราชการประจาํปของแตละฝายครบทั้ง 5 ฝายดวย  เพื่อใหไดรับการประกันคุณภาพที่ผสมผสานไปกับ
การทํางานปกติ

5. ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานัก ผูชวยผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาฝายทุกฝาย ทัง้ 5
ฝาย ที่กํากับการดําเนนิงานในแตละภารกิจ แตละฝายเปนผูติดตามและใหขอเสนอแนะกับหัวหนางาน และ
ผูปฏิบัตงิานใหสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบตัิราชการที่ไดรับมอบหมาย โดยจะมีการกํากับติดตามกันเปน
ลําดับชั้นอยางเปนระบบเพื่อใหแนใจวาทุกภารกิจไดดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการครบถวนและสมบูรณ
(หมายเลขเอกสาร 1.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก)
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6. คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการไดมีการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน ซึง่มีผูแทนจากทุกฝาย
ครบทั้ง 5 ฝาย จะมีการประชุมรวมกันประจําทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดาํเนินงานรวมถึงปญหาอุปสรรคและหา
แนวทางการแกไขรวมกัน และเมื่อครบไตรมาสคณะกรรมการบริหารมีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 โดยจะประชุมรวมกับผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ รอง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและหัวหนาฝายทุกฝาย เพือ่เสนอผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 ซึ่งแตละฝายจะมีการเสนอปรับแผนให
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานจริง และจะมีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ
ซึง่มีผูแทนมาจากภายนอกหนวยงานและผูทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา) เขารวมพิจารณาผลการดําเนินงานของสาํนัก
วิทยบริการ  พรอมใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนา (หมายเลขเอกสาร 1.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 2 /2556) พรอมนี้สํานักวิทยบริการไดดาํเนินการจัดทําโครงการ
ทบทวนตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ (แผนยุทธศาสตร) และประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําป
งบประมาณ 2556 พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2557 เพื่อใหทราบผลการดําเนนิงาน
ปญหาอุปสรรคตางๆที่เกิดข้ึน และนาํไปปรับปรุงแกไขในการจดัทําแผนปฏิบตัิราชการในปถัดไป (หมายเลข
เอกสาร 1.1-6-2 โครงการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับงชี้ของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2556 พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2557)

7. สํานักวิทยบริการไดมีการประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวับงชีข้องแผนกลยุทธของสํานักวิทยบริการ
(หมายเลขเอกสาร 1.1-7-1 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ ประจาํปงบประมาณ 2556) และได
รายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักฯ ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา (หมายเลขเอกสาร 1.1-7-
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่ 2/2556) พรอมไดพัฒนาและประเมินตัวบงชี้ของแผน
ยุทธศาสตรการบริหารเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (หมายเลขเอกสาร 1.1-7-3 แผน
ยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการประจาํป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง)

8. คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ โดยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ รองผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการ ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ และหัวหนาฝายทุกฝาย รวมกันนาํขอคิดเห็นของคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการไปทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป พรอมทั้งนําเสนอใหที่
ประชุมบุคลากรของสํานักวิทยบริการ เก่ียวกับการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมา และกาวตอไปของสํานักวิทย
บริการ (หมายเลขเอกสาร 1.1-8-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักวิทยบริการ ) และไดมีการนําขอเสนอแนะ
ตางๆมาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2557 (หมายเลขเอกสาร 1.1-8-2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2557 )

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

1.1 6 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5คะแนน 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 หรือ 7 ขอ
มีการดําเนินการ

8 ขอ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

1.1 6 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5คะแนน 8 ขอ บรรลุ 8 ขอ
หมายเหตุ ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1.1-1-1 โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 2555 ไตรมาส ที่ 1 และจัดทาํ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.

1.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 2 /2556
1.1-1-3 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สาํนักวิทยบริการ ประจําป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง
1.1-2-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักวิทยบริการ
1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2555
1.1-3-2 รายงานประจําปงบประมาณ 2556
1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ 2555
1.1-4-2 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สาํนักวิทยบริการประจําป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง
1.1-4-3 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สาํนักวิทยบริการประจําป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง
1.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 2 /2556
1.1-6-2 โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 พรอมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2557

1.1-7-1 ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ตามแผนกลยทุธ ประจําปงบประมาณ 2556
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก คร้ังที่ 2/2556
1.1-7-3 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สาํนักวิทยบริการประจําป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง
1.1-8-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักวิทยบริการ 1/2555 และคร้ังที่ 1/2556
1.1-8-2 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2557
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

สํานักวิทยบริการ  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบงชี้
พบวา มผีลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.66 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดบั ดีมาก สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.68 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดบั ดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 4.66
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ
คาเฉลี่ย 4.51 4.00 81,325.97 3.99 3.99

20,374
2.2 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ

ขอ 5 5 5 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5 5 5 5.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 4.68
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ
คาเฉลี่ย 4.51 4.00 68,448.18 4.04 4.04

16,963.00
2.2 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ

ขอ 5 5 5 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5 5 5 5.00
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.)

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต
เปาหมาย คาเฉลี่ย 4.00
ระยะเวลา ปการศึกษา 2556
ผลการดําเนินงาน

ในปการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ มีโครงการ/กิจกรรมการใหบริการท้ังหมด 58 โครงการ /กิจกรรม

โครงการ คาเฉลี่ย จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวน
ผูตอบแบบสอบถาม

ฝายบริหาร
1.โครงการสารบรรณและธุรการ 3.63 35 127.05
2. โครงการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 3.55 35 124.25
3. โครงการหาวัสดสุํานักงาน 3.68 35 128.80
4. โครงการบริหารการเงินงบประมาณและแผนงาน 3.76 35 131.60
5. โครงการพัฒนาบุคลากร 3.57 35 124.95
6. โครงการประกันคุณภาพ 3.73 35 130.55
7. โครงการกิจกรรม 9 ส. 3.79 35 132.65
8. โครงการสมัมาทิฐิบุคลากร สวบ. 4.24 42 178.08
9. โครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 4.83 35 169.05

ฝายหองสมุด
10. โครงการนนทรีอีสานเพ่ือสังคม

กิจกรรมมอบทรัพยากรแกจังหวัดทหารบกสกลนคร
3.93
4.37

87
6

341.91
26.22

11. โครงการ KU CSC Bookfair ประจําปการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 1 4.03 100 403.00
12. โครงการ KUCSC Book Fair ประจําปการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 2 4.25 156 663.00
13. กิจกรรมสงเสรมิรักการอาน 3.64 23 83.72
14. กิจกรรม Check inLib KU CSC 4.22 106 447.32
15. โครงการขยายเวลาเปดใหบรกิารหองสมดุเพ่ือการเรียนรู ภาคตน
(29 ก.ค. – 18 ส.ค. 56)

4.59 70 321.30

16. โครงการขยายเวลาเปดใหบรกิารหองสมดุเพ่ือการเรียนรู ภาคตน
(16 ก.ย. – 10 ต.ค 56)

4.55 70 318.50

17. โครงการขยายเวลาเปดใหบรกิารหองสมดุเพ่ือการเรียนรู ภาคปลาย
(4 ธ.ค. - 26 ธ.ค 56)

4.32 62 267.84

18.โครงการขยายเวลาเปดใหบริการหองสมดุเพ่ือการเรียนรู ภาคปลาย
(17 ก.พ – 13 มี.ค 57)

4.59 75 344.25
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โครงการ คาเฉลี่ย จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวน
ผูตอบแบบสอบถาม

19. โครงการสงเสริมการรูสารสนเทศ 3.90 77 300.30
20. โครงการนนทรีอีสานเพ่ือสังคม กิจกรรมการอบรมทักษะ ICT กลุม
บุคลากรในอนุภมูิภาคลุมนํ้าโขง

3.65 25 91.25

21. การบริการยมื-คืนเคาวเตอร 3.83 51 195.33
22.การบริการหูฟง 3.60 157 565.20
23. บริการคอมพิวเตอร 3.71 157 582.47
24.บริการหองฉายภาพยนตร มินิเธียรเตอร 3.60 157 565.20
25..บริการเครื่องคืนอัตโนมตัิ 3.54 157 555.78
26.บริการสืบคนขอมลู 3.56 154 548.24

ฝายทะเบียนและประมวลผล
27. กิจกรรมการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ ณ มก.ฉกส.โดยวิธีรับตรง 4.16 3,857 16,045.12
28. กิจกรรมการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณคณะสาธารณสุขศาสตร 4.32 391 1,689.12
29. กิจกรรมรวมโครงการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบ
รับตรงรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Admissions)

4.69 62 290.78

30. โครงการบริการงานทะเบียน 4.05 474 1,919.70
31. กิจกรรมดําเนินการสอบ (ตรวจขอสอบดวยเครื่อง OMR) 4.80 5 24.00
32. กิจกรรมออกเอกสารสําคญัทางการศึกษา (จัดหาเอกสารการศกึษา) 4.03 23 92.69

33. โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการงานทะเบียน 4.51 27 121.77
34. กิจกรรมการประชุมทะเบียนสัญจร (การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอบังคับวา
ดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มก. พุทธศักราช 2548)

4.29 19 81.51

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
35. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบียนและการเรียนการสอน 3.82 2,798 10,688.36

36. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริหาร 4.45 1 4.45
37. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการ 4.14 1,340 5,547.60
38. โครงการคลินิกไอที (กิจกรรมจัดหาคอมพิวเตอรประชุมสําหรบั
ผูบริหารและ กิจกรรมซอมบํารุง)

4.33 61 264.13

39. โครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการ ศูนย 3 วัย) 4.83 83 400.89
40. โครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย
(กิจกรรมความมั่นคงเครือขาย  และกิจกรรมขยายเครือขายสวนปลาย )

3.18 100 318.00

41. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบสารสนเทศ 3.10 86 266.60

ฝายบริการการศึกษา
42. กิจกรรม e-Student หลักสตูร 9 หนวย 4.18 274 1,145.32
43. กิจกรรม e-Student หลักสตูร 1 4.28 1,289 5,516.92
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โครงการ คาเฉลี่ย จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวน
ผูตอบแบบสอบถาม

44. โครงการ e-Teacher & e-Staffs 4.18 68 284.24
45. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําขอมลูบนระบบ มคอ.มก. (KU-
TQF)

4.25 23 97.75

46. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําขอมลูบนระบบ มคอ.มก. (KU-
TQF) ครั้งท่ี 2

4.46 13 57.98

47. รายงานความพึงพอใจการใหบริการงานสื่อและโสตทัศนศึกษา
- กิจกรรมใหบริการโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียน
- กิจกรรมใหบริการ copy print
- กิจกรรมใหบริการออกแบบสิ่งพิมพ
- กิจกรรมยืมคืนโสตทัศนูปกรณ
- กิจกรรมใหบริการโสตทัศนูปกรณ
- กิจกรรมใหบริการงานผลติสื่อผสม

3.95
5.00
4.88
4.49
4.35
4.52

180
66
286
49
36
28

711.00
330.00

1,395.68
220.01
156.60
126.56

48. กิจกรรมเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดบั
บัณฑิตศึกษา

4.27 45 192.15

49. กิจกรรมเขารวมการประชุมวิชาการระดบับัณฑติศึกษา 4.06 14 56.84

50. กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสติใหม ประจําภาคตน ปการศึกษา 2556 4.00 13 52.00
51. กิจกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกเขาศึกษาตอระดับบณัฑิตศกึษา
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2556

4.34 27 117.18

52. กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสติใหม ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2556 4.41 17 74.97
53. กิจกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกเขาศึกษาตอระดับบณัฑิตศกึษา ป
การศึกษา 2557

4.40 10 44.00

54. กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการระดับบัณฑติศึกษา 4.31 28 120.68
55. โครงการอบรมโสตทัศนูปกรณสําหรับแมบานประจําอาคาร 4.24 25 106.00
56. โครงการอบรมการใชงาน Photoshop Template 4.26 22 93.72
57. โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นิสิตตามมาตรฐานการเรยีนรูจากหลักสตูรและรายวิชา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

4.25 26 110.50

58. ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีตอการใหบริการของ สวบ. 3.83 3,085 11,815.55

รวมท้ังสิ้น 16,963 68,448.18
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ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
= 68,448.18

16,963.00

คะแนนท่ีได = 4.04 คะแนน

เกณฑการประเมิน
คํานวณคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทานั้น

ผลการประเมินตนเอง
ตัว
บงชี้
ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ

เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2557

2554 2555 2556 2554 2555 2556
2.1 31,192.40 4.08 102,498.83 3.86 81,325.97 3.99 4.08 3.86 3.99 4.51 ไมบรรลุ 4.00

7,641 26,548 20,374

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้
ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ

เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2557

2554 2555 2556 2554 2555 2556
2.1 31,192.40 4.08 102,498.83 3.86 68,448.18 4.04 4.08 3.86 4.04 4.51 บรรลุ 4.00

7,641 26,548 16,963

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐาน -
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รายการหลักฐาน
หมายเลข
เอกสาร

ช่ือเอกสาร

2.1-1 สรุปโครงการสารบรรณและธุรการ
2.1-2 สรุปโครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2.1-3 สรุปโครงการหาวัสดสุํานักงาน
2.1-4 สรุปโครงการบริหารการเงินงบประมาณและแผนงาน
2.1-5 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร
2.1-6 สรุปโครงการประกันคณุภาพ
2.1-7 สรุปโครงการกิจกรรม 9 ส.
2.1-8 สรุปโครงการสัมมาทิฐิบุคลากร สวบ.
2.1-9 สรุปโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.1-10 รายงานสรุปโครงการนนทรีอีสานเพ่ือสังคม

- กิจกรรมมอบทรัพยากรแกจังหวัดทหารบกสกลนคร
2.1-11 รายงานสรุปโครงการ KU CSC Bookfair ประจําปการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 1
2.1-12 รายงานสรุปโครงการ KUCSC Book Fair ประจําปการศึกษา 2556 ครั้งท่ี 2
2.1-13 รายงานสรุปกิจกรรมสงเสริมรักการอาน

รายงานสรุปกิจกรรม Check inLib KU CSC
2.1-14 รายงานสรุปโครงการขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดเพ่ือการเรียนรู ภาคตน (29 ก.ค. – 18 ส.ค. 56)

รายงานสรุปโครงการขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดเพ่ือการเรียนรู ภาคตน (16 ก.ย. – 10 ต.ค 56)
รายงานสรุปโครงการขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดเพ่ือการเรียนรู ภาคปลาย (4 ธ.ค. - 26 ธ.ค 56)
รายงานสรุปโครงการขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุดเพ่ือการเรียนรู ภาคปลาย (17 ก.พ – 13 มี.ค 57)

2.1-15 รายงานสรุปโครงการสงเสรมิการรูสารสนเทศ
2.1-16 รายงานสรุปโครงการนนทรีอีสานเพ่ือสังคมกิจกรรมการอบรมทักษะICT กลุมบุคลากรในอนุภมูิภาคลุมนํ้าโขง
2.1-17 สรุปความพึงพอใจการบริการยืม-คืนเคาวเตอร

สรุปความพึงพอใจการบริการหูฟง
สรุปความพึงพอใจบริการคอมพิวเตอร
สรุปความพึงพอใจบริการหองฉายภาพยนตร มินิเธียรเตอร
สรุปความพึงพอใจบริการเครื่องคืนอัตโนมัติ
สรุปความพึงพอใจบริการสืบคนขอมูล

2.1-18 รายงานสรุปกิจกรรมการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ ณ มก.ฉกส.โดยวิธีรับตรง
2.1-19 รายงานสรุปกิจกรรมการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณคณะสาธารณสุขศาสตร
2.1-20 รายงานสรุปกิจกรรมรวมโครงการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบรับตรงรวม

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (KU Admissions)
2.1-21 รายงานสรุปโครงการบริการงานทะเบียน
2.1-22 รายงานสรุปกิจกรรมดําเนินการสอบ (ตรวจขอสอบดวยเครื่อง OMR)
2.1-23 รายงานสรุปกิจกรรมออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา (จัดหาเอกสารการศึกษา)
2.1-24 รายงานสรุปโครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการงานทะเบยีน
2.1-25 รายงานสรุปกิจกรรมการประชุมทะเบียนสัญจร

(การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มก. พุทธศักราช 2548)
2.1-26 รายงานสรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานทะเบยีนและการเรยีนการสอน
2.1-27 รายงานสรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริหาร
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หมายเลข
เอกสาร ช่ือเอกสาร
2.1-28 รายงานสรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการ
2.1-29 รายงานสรุปความพึงพอใจโครงการคลินิกไอที
2.1-30 รายงานสรุปโครงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (ศูนย 3 วัย)
2.1-31 รายงานสรุปความพึงพอใจโครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย

(กิจกรรมความมั่นคงเครือขาย  และ กิจกรรมขยายเครือขายสวนปลาย )
2.1-32 รายงานสรุปความพึงพอใจโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานระบบสารสนเทศ
2.1-33 รายงานความกาวหนาการดาํเนินโครงการ e-Student หลักสูตร 9 หนวย
2.1-34 รายงานผลการดําเนินการโครงการ e-Student หลักสตูร 1
2.1-35 รายงานสรุปโครงการ e-Teacher & e-Staffs
2.1-36 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “การจดัทําขอมูลบนระบบ มคอ.มก.(TQF)”
2.1-37 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ“การจัดทําขอมูลบนระบบ มคอ.มก.(TQF)” ครั้งท่ี 2
2.1-38 รายงานความพึงพอใจการใหบริการงานสื่อและโสตทัศนศึกษา ฝายบริการการศึกษา สํานักวิทยบริการ

ประจําปการศึกษา 2556
2.1-39 รายงานสรุปโครงการบณัฑิตศึกษา กิจกรรรมเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดบั

บัณฑิตศึกษา
2.1-40 รายงานสรุปกิจกรรมการเขารวมประชุมวิชาการระดับบณัฑติศึกษา
2.1-41 รายงานสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับบัณฑติศึกษา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2556
2.1-42 รายงานสรุปกิจกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกเขาศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา

2556
2.1-43 รายงานสรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับบัณฑติศึกษา ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2556
2.1-44 รายงานสรุปกิจกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือกเขาศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประจําภาคตน

ปการศึกษา 2557
2.1-45 รายงานสรุปกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการระดับบณัฑติศึกษา
2.1-46 รายงานสรุปโครงการอบรมโสตทัศนูปกรณสําหรับแมบานประจําอาคาร
2.1-47 รายงานสรุปโครงการอบรม Photoshop Template

รายงานสรุปโครงการสมัมนาทางวิชาการเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานการ
เรียนรูจากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

2.1-48 ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรตีอการใหบริการของสํานักวิทยบรกิาร
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ตัวบงช้ีท่ี 2. 2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (มก.)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ

  2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

  3. มกีารดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด

  4. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนการใหบริการ

  5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดาํเนินการใหบริการในรอบปตอไป

ผลการดําเนินงาน
1. ปการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการไดมีการสาํรวจความตองการของผูใชบริการ ดังนี้

วางระบบ และกลไกการพฒันาการใหบริการ  โดยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ
สํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.2–1–1 คําสั่ง คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ สํานักวิทยบริการ เลขที่
007/2556) โดยมีหนาทีส่ํารวจความตองการของผูรับบริการใหครบทุกภารกิจ วางแผนการใหบริการที่สอดคลอง
กับความตองการ พรอมกับดําเนินการตามแผน และประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนพรอมนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงการใหบริการ คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการสํานกัวิทยบริการ ไดดาํเนินการสํารวจความตองการ
ของนิสิต  อาจารย ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึง่เปดระบบสํารวจความตองการออนไลนระหวางวันที่ 1 สิงหาคม
– 31 สิงหาคม 2556 ผาน link URL : https://docs.google.com/forms/d/1QNFZY1ChzWxr2BNs
Mi8V6KWuXLImTHvh01VNY8as-Gg/viewform

โดยประเมินความตองการของการใหบริการทั้ง 5 ฝายประกอบดวย ฝายทะเบียนและ
ประมวลผล ฝายหองสมุด ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายบริการการศึกษา และฝายบริหาร (หมายเลขเอกสาร
2.2-1-2 แบบสอบถามความตองการและความพึงพอใจของนสิิต บุคลากร (เจาหนาที่และอาจารย) ตอบริการของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
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2. สํานักวิทยบริการไดมีการนาํผลจากการสํารวจความตองการมาวางแผนการใหบริการโดยได
ดําเนินการดงันี้

ผลจากการสาํรวจความตองการผานระบบออนไลนของนิสิต อาจารย และเจาหนาที่
คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการไดสรุปรายงานความตองการนิสิตตอบริการของสํานักวิทยบริการ (หมายเลข
เอกสาร 2.2 – 2 – 1 รายงานผลความตองการและความพึงพอใจของนิสิต บุคลากร (เจาหนาทีแ่ละอาจารย) ตอ
บริการของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

โดยสามารถสรุปประเด็นความตองการไดดังนี้
1. การเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารงานทะเบียน
2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3. ตองการคอมพิวเตอรที่มีความทันสมัย สภาพใหม และคุณภาพดี
4. คูมือปฏิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ
5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสาร

สํานักวิทยบริการไดนําประเด็นความตองการมาประชุม (หมายเลขเอกสาร 2.2 – 2 - 2
บันทึกยอการประชุมคณะทาํงานพัฒนาการใหบริการ สาํนักวิทยบริการ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ) เพื่อพิจารณา
ความเปนไปไดของการจัดใหบริการ และจัดทาํแผนการใหบริการสํานักวิทยบริการ มก.ฉกส. โดยกําหนดระยะเวลา
ตัวชี้วัด งบประมาณ และผูรับผดิชอบของการจัดใหบริการที่ชัดเจน ( หมายเลขเอกสาร 2.2 – 2 - 3 แผนพัฒนา
การใหบริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจาํป
การศึกษา 2556)

3. สํานักวิทยบริการไดดําเนนิการตามแผนการใหบริการที่ไดกําหนด โดยดําเนินการตามความตองการ
ดังตอไปนี้

3.1 การเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารงานทะเบียน ดําเนินการดังนี้
1. สํารวจความเปนไปไดและชองทางใหม ๆ
2. เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร 2 ชองทาง (การใหบริการขาวสารผานขอความมือถือ

การเพิ่มเติมชองทางของเฟสบุคฝายทะเบียนและประมวล)
3. ดําเนินการจัดทําขอมูลชองทาง เผยแพรและประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมาย
4. ประเมินผลการดําเนินงานจากเปาหมาย
5. นําขอเสนอแนะ เพื่อมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการ
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3.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดําเนินการดังนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557

1.1 โครงการ KUCSC Book Fair หนังสือดีที่คุณอยากอาน
2. ดําเนินการตามแผน และประเมินผลการดําเนินงานจากเปาหมาย
3. นําขอเสนอแนะ เพื่อมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการ

3.3 ตองการคอมพิวเตอรที่มีความทันสมัย สภาพใหม และคุณภาพดี ดําเนินการดังนี้
1. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบสารสนเทศ

3.4 คูมือปฏิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ ดําเนินการดังนี้
1. สํารวจความตองการในการใชบริการฝายบริการการศึกษาของกลุมเปาหมาย
2. ประชุมฝายเพื่อ KM งานตารางเรียน ตารางสอบ และกําหนดใหหัวหนางาน

ตรวจสอบความถูกตองของการจัดตารางเรียน ตารางสอบ
3. จัดทําคูมือปฎิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ

3.5 ปรับปรุงชองทางการสื่อสาร ดําเนินการดังนี้
1. ประสานการสรางกลุมสํานักวิทยบริการใน Facebook
2. เพิ่มชองทางการเผยแพรขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธภายในสํานักฯ ผานทาง

Face book กลุม สวบ.
โดยการดําเนินการตามแผนการใหบริการไดมีการกํากับติดตามการดําเนินงานผานที่ประชุม

คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.2 – 3 - 1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 1 / 2556)
4. สํานักวิทยบริการไดประเมินผลการดําเนนิกิจกรรม/โครงการ  ผานทีป่ระชุมผานทีป่ระชุม

คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.2 – 4 - 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
ใหบริการ คร้ังที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2557) โดยไดจัดทาํผลการพัฒนาการใหบริการ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจาํปการศึกษา 2555 (หมายเลข
เอกสาร 2.2 – 4 – 2 ผลพัฒนา การใหบริการ สํานักวทิยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2556 ) เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานกับเปาหมายที่ไดตั้งไว เพื่อ
นํามาซึง่ขอมูลและขอเสนอแนะสําหรับใหผูรับผิดชอบนาํไปทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนนิงานตอไป

5. สํานักวิทยบริการไดสรุปประเด็นขอเสนอแนะจากการจัดใหบริการตามแผนพฒันาการใหบริการ โดย
สามารถสรุปประเด็นขอเสนอแนะไดดังนี้ (หมายเลขเอกสาร 2.2 – 5 - 1 รายงานการประชมุคร้ังที่ 3/2556) ผล
การพัฒนาการใหบริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ประจําปการศึกษา 2556 )

1. การเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารงานทะเบียน
2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3. ตองการคอมพิวเตอรที่มีความทันสมัย สภาพใหม และคุณภาพดี
4. คูมือปฏิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ
5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสาร
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ซึ่งจากประเด็นขอเสนอแนะดังกลาวสาํนักวิทยบริการจะไดนาํไปจัดทําแผนการใหบริการประจาํป
การศึกษา 2557 ตอไป

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัว

บงชี้ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

2.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัว
บงชี้ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

2.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ –

รายการหลักฐาน
หมายเลขอกสาร ชื่อเอกสาร

2.2 - 1 - 1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ สํานักวิทยบริการ เลขที่ 007/2556
2.2 - 1 - 2 แบบสอบถามความตองการและความพึงพอใจของนิสิต บุคลากร (เจาหนาที่และอาจารย) ตอ

บริการของสํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.
2.2- 2 - 1 รายงานผลความตองการและความพึงพอใจของนิสิต บุคลากร (เจาหนาที่และอาจารย) ตอ

บริการของสํานักวิทยบริการ มก.ฉกส. จ.สกลนคร
2.2 - 2 - 2 บันทึกยอการประชุมคณะทาํงานพัฒนาการใหบริการ สาํนักวิทยบริการ 15 สิงหาคม 2556
2.2 – 2 - 3 แผนพัฒนาการใหบริการ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2556
2.2 – 3 - 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ คร้ังที่ 1 / 2556
2.2 – 4 - 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ คร้ังที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2557
2.2 – 4 - 2 ผลพัฒนาการใหบริการ สวบ. มก.ฉกส. ประจําปการศึกษา 2556
2.2 – 5 - 1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ คร้ังที่ 3/2556

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลติ

เปาหมาย 5 ขอ

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
  2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสขุลักษณะ และตกแตงอยาง

มีความสุนทรีย
  3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
  4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือบุคลากรมี

สวนรวมอยางสม่ําเสมอ
  5. ระดับความพงึพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 3.51

จากคะแนนเต็ม 5

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการ ไดใหความสําคัญของการสรางวฒันธรรมที่ดีภายในองคกร โดยไดดาํเนนิการกําหนด

รูปแบบของการแตงกายที่บงบอกถึงวัฒนธรรมอันดีของสํานัก มหาวิทยาลยั และจงัหวัด เชน วนัอังคารแตงกาย
ดวยเสื้อผาขาวมา  วันศุกรแตงกายดวยเสื้อผายอมคราม  โดยการตัดชุดเสื้อผาขาวมาบุคลากรภายในสํานักไดมี
สวนรวมในการออกแบบเสื้อ  และรวมยึดถือเปนแนวปฏิบัติของสํานักวิทยบริการมาโดยตลอด  นอกจากนี้
โครงการทําบญุตักบาตรประจาํเดือน (หมายเลขเอกสาร 2.3-1-1 โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือน ) เปน
โครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดดาํเนนิการจัดข้ึน เพื่อเปนการ
สืบสานพระพุทธศาสนา และสรางวัฒนธรรมที่ดีใหเกิดข้ึนภายในองคกร ซึ่งแตละเดือนจะใหหนวยงานภายใน
องคกรไดเขามามีสวนรวมโดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพรับผิดชอบ ณ อาคารถ่ินมั่นในพทุธธรรม
ซึ่งสํานักวิทยบริการไดประชาสมัพันธเชิญชวนใหนิสิต บุคลากร อาจารย ตลอดจนชาวบาน เขารวมโครงการกัน
อยางพรอมเพรียง

นอกจากนี้ สาํนักวิทยบริการยังไดสรางวัฒนธรรมที่ดีของสํานักวิทยบริการเอง จะเห็นไดชัดเจนใน
โครงการรดน้ําขอพรจากผูบริหาร สํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 1 - 2 โครงการรดน้ําขอพรจาก
ผูบริหาร สํานักวิทยบริการ) ซึ่งจัดข้ึนทุกป เพื่อเปนการปลูกฝงคานิยมที่ดีในการแสดงความเคารพและนอบนอม
ตอผูใหญและเพื่อใหบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการทุกคนมีความสามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน และโครงการจัดการ
ความรูสํานักวิทยบริการประจําเดือน ซึ่งโครงการนีไ้ดสรางกิจกรรม Good Morning KM ซึ่งเปนกิจกรรมที่สราง
พื้นที่ใหแกบุคลากรของสํานักวิทยบริการไดมีเวทสีําหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันในทุก ๆ เดือน ซึ่งเปน
ผลใหบุคลากรของสํานักวิทยบริการไดมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  จนเกิดวัฒนธรรมการเก้ือกูล
ข้ึนในสังคมการทาํงานของสํานกัวิทยบริการ  เชน การรวมแรงรวมใจของทุกฝายในการชวยฝายทะเบียนและ
ประมวลผลในกิจกรรมรับเขานสิิตของทุก ๆ ป  เปนตน
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2. สํานักวิทยบริการไดตระหนักถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่และทรัพยสนิของทางราชการ จึงได
แตงตั้งบุคลากรภายในสาํนักวทิยบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 2 – 1 คําสั่งแตงตัง้ผูจัดการอาคาร) ใหทํา
หนาที่ผูจัดการอาคาร 9 ทําหนาที่ประสานงานรวมกับฝายอาคารสถานที่และยานพาหนะ สํานกังานวิทยาเขต ใน
ดานการรักษาความปลอดภัย  การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และจัดสิง่แวดลอมใหสวยงาม  ซึง่ในดานการรักษา
ความปลอดภัยสาํนักวทิยบริการ ไดมีการกําหนดเวลาปดเปดของตัวอาคารไวอยางชัดเจน   ตลอดจนมีการจัดหา
อุปกรณดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานที่มาติดตั้งไวในตาํแหนงทีม่ีความเสี่ยง   มีการติดตั้งกลองวงจรปดครอบคลุม
ทุกมุมตึก  โดยเฉพาะหองควบคุมระบบเครือขายซึ่งเปนพืน้ที่ที่ตองการระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูง  มีการ
ติดตั้งคียการดกําหนดสิทธิ์ในการเขาออก   การเชื่อมตอเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเพื่อรองรับการทํางานของลิฟทขนสง
ระหวางชัน้กรณีที่เกิดไฟฟาดบั และรองรับการปฏิบัตงิานของฝายทะเบียนและประมวลผล การติดตั้งไฟสองสวาง
ฉุกเฉินอัตโนมัติที่หองประชุมระพีสาคริก

ดานสุขลักษณะและการตกแตงอาคารสถานที่อยางมีสนุทรีย สาํนักวิทยบริการไดใหความสาํคัญในการ
สรางบรรยากาศที่ดีในการทาํงาน จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ 9 ส.และเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานข้ึน โดยมี
หนาที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางบรรยากาศภายในสํานักวทิยบริการใหนาอยู นาทํางาน เชน จัดใหมี
โครงการ 9 ส. อันประกอบดวย ส1. สะสาง - คัดแยกสิ่งของจําเปนออกจากสิ่งของไมจําเปน

ส 2 สะดวก - จัดเก็บสิ่งของใหหยิบงาย หายรู ดูงามตา
ส 3 สะอาด - ปดกวาดเช็ดถู
ส 4 สุขลักษณะ - สถานท่ีนาอยูสุขกายสุขใจ มีสมาธิ เสริมสรางมนุษยสัมพันธ และ

สขุอนามัย
ส 5 สรางนิสัย - สมํ่าเสมอ คอยคิด คอยทํา ไมหยุดหยอน
ส 6 สิ่งแวดลอม - รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม อยูกันยั่งยืน ประหยัดพลังงาน
ส 7 สรางสรรค - รวมพลังคิดบวก
ส 8 สํานึกดี - กตัญูตอมหาวิทยาลัย
ส 9 สามัคคี - เปนน้ําหนึ่งใจเดียว ฟนฝาอุปสรรค

(หมายเลขเอกสาร 2.3 – 2 – 2 สรุปโครงการการจัดกิจกรรม 9 ส. ) นอกจากนี้ สาํนักวิทยบริการยัง
ไดพื้นทีส่วนตาง ๆ ภายในสํานักใหเปนพื้นที่กิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากร  นสิิต และบุคคลภายนอกที่มา
ติดตอประสานงาน สามารถใชพื้นที่ดังกลาวในการรอรับบริการหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  เชน มุม KM Corner
ชั้น 2 ดานหลังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการจัดโตะเกาอ้ี  โทรทัศน และบอรดสาระตาง ๆ ไวใหบริการ
มุมนั่งอานหนงัสือบริเวณดานหนาหองสมุด จัดไวเพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจดานนอกหองสมุด ตลอดจนมีการ
ตกแตงพื้นที่ภายในโถงหองสมุดใหสวยงามดวยนิทรรศการเพื่อสรางเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรูในโอกาสและ
วาระตาง ๆ สบัเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งป เชน  วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วนัวทิยาศาสตร วัน
มาฆบูชา เปนตน (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 2 – 3 ภาพพื้นที่ใหบริการตาง ๆ ทีไ่ดรับการตกแตงและจัดสรร
ใหบริการแกบุคลากร นิสิต ภายในสํานักวิทยบริการ )

3. สํานักวิทยบริการไดใหความสําคัญในการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิง่แวดลอม โดยไดประสานงานกับฝายอาคาร สถานที่และยานพาหนะ ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญดานนี้โดยตรง ใหเขามาปรับแตงสวนหยอมบริเวณรอบ ๆ อาคาร และสวนกลางหองสมุดใหสวยงาม
ตลอดจนประสานกับคณะสาธารณสุขศาสตรในการเขามารณรงคใหมีการแยกประเภทขยะภายในอาคาร
เทคโนโลยสีารสนเทศ (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 3 – 1 ภาพพืน้ที่รอบ ๆ อาคารและสวนกลางหองสมุดที่ไดรับการ
ปรับแตง และจัดใหมีการแยกประเภทขยะ )
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4. สํานักวิทยบริการไดจัดใหมีพื้นที่ที่เอ้ือตอการดําเนินกิจกรรมทางวฒันธรรม ทั้งสําหรับบุคลากรภายใน
และบุคคลภายนอกสํานักวิทยบริการ  อาทิเชน  จัดโครงการรดน้ําดาํหัวผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดอนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานตของไทย นอกจากนี้แลวทาง
สํานักวิทยบริการเองไดใชพืน้ทีด่ังกลาวในการสงเสริมใหนิสิต/บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอดวย เชน งานหอจดหมายเหตุฯ จัดนิทรรศการเพื่อปลูกฝงสาํนึกรักสถาบนัพระมหากษัตริยบริเวณ
ดานหนาหองระพีฯ นิทรรศการองคความรูตางๆ ที่ถูกจัดหมุนเวียนอยางสม่ําเสมอบริเวณโถงจดันิทรรศการภายใน
หองสมุด (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 4 – 1 ภาพการจัดกิจกรรมบริเวณดานหนาหองประชุมระพีสาคริก และ
ภายในหองสมุด)

บุคลากรภายในสํานักวิทยบริการ ไดใชพื้นที่มุม KM เปนที่ดําเนนิกิจกรรมสัมมาทิฐิ แลกเปลี่ยน
เรียนรูกันเปนประจาํทุกเดือน ซึง่ถือเปนการสงเสริมใหบุคลากรภายในทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของสํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 4 – 2 ภาพการดําเนินกิจกรรมสัมมาทฐิิ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประจําทุกเดือน)

5. สํานักวิทยบริการไดรับการประเมินความพงึพอใจจากนิสติที่เก่ียวกับประเด็น 1 – 4 อยูที่
3.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 และจากจํานวนนิสิตผูประเมิน 3,100 คน (หมายเลขเอกสาร 2.3 – 5 – 1
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ปการศึกษา 2556 )

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

2.3 - 5 ขอ 5 ขอ - 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

2.3 - 5 ขอ 5 ขอ - 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ –

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.3-1-1 โครงการทําบญุตักบาตรประจาํเดือน
2.3-1-2 โครงการรดน้ําขอพรจากผูบริหาร สํานักวิทยบริการ
2.3-2-1 คําสั่งแตงตัง้ผูจัดการอาคาร 9
2.3-2-2 สรุปโครงการการจัดกิจกรรม 9 ส.
2.3-2-3 ภาพพื้นที่ใหบริการตาง ๆ ทีไ่ดรับการตกแตงและจัดสรรใหบริการแกบุคลากร นิสติ

ภายในสาํนักวิทยบริการ
2.3-3-1 ภาพพื้นที่รอบ ๆ อาคารและสวนกลางหองสมุดที่ไดรับการปรับแตง และจัดใหมี

การแยกประเภทขยะ
2.3-4-1 ภาพการจัดกิจกรรมบริเวณดานหนาหองประชุมระพสีาคริก และภายในหองสมุด
2.3-4-2 ภาพการดําเนนิกิจกรรมสัมมาทฐิิ แลกเปลี่ยนเรียนรูประจําทุกเดือน
2.3-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปการศึกษา 2556
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

สํานักวิทยบริการ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังนี้
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา มผีลการ
ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมนิไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมนิองคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 5.00
3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน

และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
ขอ 7 7 7 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 5.00
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 5.00
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ขอ 7 7 7 5.00
3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ

รอยละ 100 100 38 5 5.00

38

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 5.00
3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน

และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน
ขอ 7 7 7 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 5.00
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 5.00
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ขอ 7 7 7 5.00
3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ

รอยละ 100 100 38 5 5.00

38
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ. 7.1)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและ

มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
  2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน

  3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน

  4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย
2 คร้ังตอปการศึกษา

  5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน เต็มตามศักยภาพ

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย

  7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการไดรับประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประจาํหนวยงานตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ.2543 ( หมายเลขเอกสาร 3.1-1-1
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน  พ.ศ. 2543 ) ซึ่งประกาศดังกลาว
เปนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยใหคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร  มีอํานาจและหนาที่  ดังนี้

1. พิจารณาวางนโยบาย  และแผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลยั

2. วางระเบียบ  และขอบังคับภายในหนวยงานตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมายหรือเพื่อ
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย

3. สงเสริมงานวิจัย  งานบริการวิชาการแกสังคม  และงานทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
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ทั้งนี้ตั้งแตวนัที่ 23 พฤษภาคม 2555 เปนตนไป โดยมีวาระ 2 ป (หมายเลขเอกสาร 3.1-1-2 ประกาศ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
สกลนคร) พรอมนี้ คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ไดรับ
ทราบอํานาจหนาที่ดังกลาวแลวตามการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร พรอมนี้ไดพิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ  วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ตามการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 (หมายเลขเอกสาร 3.1-1-3 รายงานสรุปผล
การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คร้ังที่ 1/2556)

2. ผูบริหารสํานักวิทยบริการมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน เพื่อแสดงทิศทางของ การ
ดําเนินงานที่มีความชัดเจน สอดคลองและตอบสนองกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัยและสามารถถายทอดลงมาสูการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 3.1-2-1
แผนยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการ ประจําป 2555 – 2558 ฉบับปรับปรุง) และสามารถถายทอดลงมา
สูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556 และมีการรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (หมายเลขเอกสาร 3.1-2-2 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2556 ) พรอมนี้
ผูบริหารไดประเมินแผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ 2556 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557
รวมกับบุคลากร (หมายเลขเอกสาร 3.1-2-3 โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556
และจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557)

ประกอบกับสาํนักวิทยบริการไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการ
ทบทวนแผนยทุธศาสตร  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
สกลนคร (หมายเลขเอกสาร 3.1-2-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธทุกตัวบงชี้ )

3. ผูบริหารสํานักวิทยบริการมีการติดตามผลการดําเนินงานของแตละฝาย ผานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักวทิยบริการ ปการศึกษา 2556 จํานวนทัง้สิ้น 11 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1–3–1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักวิทยบริการ ) ซึ่งแตละฝายมกีารจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานรอบ
ปงบประมาณ ตามรายงานประจําปงบประมาณ 2556 สํานักวทิยบริการ พรอมนี้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมจะ
มีการกําหนดผูรับผดิชอบโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน  เพื่อใชประโยชนในการติดตามและประเมลิผล และการนาํ
รายงานการเงินมาวิเคราะหหาแนวทางประหยัดตนทุนผลผลิต  เชน การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการประหยัด
กระดาษ  ประหยัดคาใชจาย  เปนตน ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมหัวหนาฝายแตละคร้ังจะมีการถายทอดและ
ติดตามผลการดําเนนิงานไปยังหัวหนางานลงไปสูผูปฏิบัติงานตอไป โดยมีการประชุมอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการซึ่งเปนการถายทอดจากบุคคลสูบุคคลตามสายการบังคับบัญชา ไดแก

รายงานการประชุมฝายบริหาร จํานวน 12 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1–3-2รายงานการประชมุฝายบริหาร)
รายงานการประชุมฝายทะเบยีนและประมวลผล  จาํนวน 8 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1–3 - 3 รายงาน

การประชุมฝายทะเบียนและประมวลผล
รายงานการประชุมฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 11 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1– 3 – 4 รายงาน

การประชุมฝายฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รายงานการประชุมฝายหองสมดุ จํานวน 13 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1– 3 – 5 รายงานการประชุม

ฝายหองสมุด)
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รายงานการประชุมฝายบริการการศึกษา จํานวน 6 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 3.1– 3 – 6 รายงาน
การประชุมฝายบริการการศึกษา) นอกจากนี้สํานักวิทยบริการยังมีการประชุมรวมบุคลากรสํานักวิทยบริการ
ในปการศึกษา 2556 รวมจํานวน 2 คร้ัง เพื่อสรางความเขาใจและดําเนนิงานไปในทิศทางเดียวกัน (หมายเลข
เอกสาร 3.1– 3 – 7 รายงานการประชุมสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/ปการศึกษา 2556 และ  คร้ังที่ 2/ปการศึกษา
2556 )

ผูบริหารโดยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการไดรวมประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขต ประจาํป
การศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้นจํานวน 12 คร้ัง  ซึ่งมีการประชมุเปนประจาํทุกเดือน (หมายเลขเอกสาร 3.1–3–8
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ )

4. ผูบริหารสํานักวิทยบริการ มกีารสนับสนนุใหบุคลากรในสาํนกัวิทยบริการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการโดยการบริหารงานในรูปแบบของคณะทาํงาน คณะกรรมการ ซึ่งจะมีผูแทนจากทุกฝายเขารวมดําเนินงาน
และมอบหมายใหมีเจาภาพหลักทําหนาที่รับผิดชอบในแตละภารกิจ เชน

คณะทํางานจดัการความรูภายใน เจาภาพหลัก ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 002/2556

คณะทํางานประกันคุณภาพ เจาภาพหลัก ฝายบริหาร
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 003/2556

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เจาภาพหลัก ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 004/2556

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เจาภาพหลัก ฝายบริหาร
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 005/2556

คณะทํางานพฒันาวชิาการ เจาภาพหลัก ผช.ผอ.สวบ.
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 006/2556

คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ เจาภาพหลัก ฝายหองสมุด
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 007/2556

คณะทํางานวจิัยสถาบัน เจาภาพหลัก ฝายบริการการศึกษา
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 008/2556

คณะทํางานโครงการ 9 ส.ฯ เจาภาพหลัก ผูจัดการกลุมอาคารการเรียนการสอน
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 009/2556

คณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  เจาภาพหลัก ฝายทะเบียนและประมวลผล
เลขที่คําสั่งสาํนักวิทยบริการ 010/2556

(หมายเลขเอกสาร 3.1–4–1 คําสั่งสํานักวิทยบริการ )
นอกจากนี้ยังใหอํานาจในการตดัสินใจแกบุคลากรตามลาํดับการบังคับบัญชา  เชน การพิจารณาการ

ประเมินผลการปฏิบัตงิานเพื่อการจางตอและการพิจารณาเลื่อนคาจาง ตามคูมือปฏิบัติงาน  และสาํนักวิทยบริการ
ไดมีการประชุมผูบริหารรวมบุคลากรทั้งหนวยงานเปนประจําทกุเดือนในลักษณะของการจัดเวที KM โดยมี
รายละเอียดตามตัวบงชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู

5. ผูบริหารสํานักวิทยบริการไดบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน
เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสทิธิภาพและเปนไปในทิศทางเดยีวกัน ผูบริหารมีการถายทอดความรูและสงเสริม
พัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน อยางเต็มตามศักยภาพ กลาวคือ ผูบริหาร
สํานักวิทยบริการไดมีการถายทอดความรู การถายทอดประสบการณ และสงเสริมพัฒนาบุคลากรสํานักวิทย
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บริการ ใหสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมีประสทิธิภาพ  เชน  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ตามกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  ซึ่งแตละฝายมีการสับเปลีย่นหมุนเวียนการเปนเจาภาพ   การจัดกิจกรรมบอรดชวนรู  การ
จัดทําคูมือปฏิบัตงิาน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจของสาํนักวิทยบริการ ไดแก

คูมือปฏิบัติงาน ฝายบริหาร เร่ือง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ฉบับปรับปรุง
(หมายเลขเอกสาร 3.1-5-1 คูมือปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ฉบับปรับปรุง )

คูมือปฏิบัติงาน ฝายทะเบียนและประมวลผล เร่ือง แนวปฏิบตัิเก่ียวกับขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548
(หมายเลขเอกสาร 3.1-5-2 คูมือปฏิบัติงาน เร่ือง แนวปฏิบตัิเก่ียวกับขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548)

ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ เอกสารประกอบการอบรม หลักสตูรเว็ปดีไซน (หมายเลขเอกสาร 3.1-5-3
เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรเว็ปดีไซน)

คูมือปฏิบัติงาน ฝายหองสมุด เร่ือง คูมือการกําหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มก.
(หมายเลขเอกสาร 3.1-5-4 คูมือเร่ือง คูมือการกําหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มก.)

คูมือปฏิบัติงาน ฝายบริการการศึกษา เร่ือง จัดตารางเรียนตารางสอบ (หมายเลขเอกสาร 3.1-5-5
คูมือปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอบ )

6. ผูบริหารสํานักวิทยบริการรวมถึงคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการมีการบริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมสีวนไดสวนเสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผูบริหารสาํนักวิทยบริการมีการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ โดยการปฏิบัติราชการนั้นไดมีกรอบและแนวทาง ยุทธศาสตรการบริหาร และเปาประสงคทีไ่ด
กําหนดไวอยางชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัตงิาน มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ใหเปนระบบงานที่มมีาตรฐาน
ตามมาตรฐานระยะเวลาใหบริการ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
โดยใช  การประชุมอยางตอเนื่อง

หลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ผูบริหารสาํนักวิทยบริการมีการการบริหารราชการตาม
แนวทาง การกํากับ ติดตาม ดูแล มกีารออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหาร
จัดการโดยการจัดทาํคูมือปฏิบัตงิาน  มีการพิจารณาถึงการใชทรัพยากรทั้งดานตนทนุ แรงงาน และระยะเวลาให
เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนนุการจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองความตองการของนิสิต  อาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผูบริหารสํานักวิทยบริการมีใหบริการที่สามารถ
ดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการรักษามาตรฐานในการใหบริการใหกับนิสิต  อาจารย เจาหนาที่
ตลอดจนผูมสีวนไดสวนเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย และสรางความเชื่อมัน่ ความไววางใจ
รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการ ทั้งนีไ้ดมีการสาํรวจความตองการโดยนําผลการ
สํารวจความตองการนั้นๆ มาพจิารณาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานตลอดจนใชในการวางแผนเพื่อให
การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพมากข้ึน
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หลักภาระรับผดิชอบ (Accountability) ผูบริหารสํานักวิทยบริการไดแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจาํทุกๆป  ทัง้นี้อยูในระดับที่
สนองตอความคาดหวังของผูรับบริการ  และมีการการแสดงถึงความสานึกในการรับผดิชอบตอปญหาสาธารณะ
สภาพแวดลอม สถานทีป่ฏิบัตงิาน การจัดสถานที่เพื่อการสูบบร่ีุ  การจัดมุมแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน

หลักความโปรงใส (Transparency) ผูบริหารสาํนักวิทยบริการใชกระบวนการปฏิบัตงิาน
แบบเปดเผยอยางตรงไปตรงมา มีการชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย โดยการจัดประชุม หารือเพื่อแกไขปญหา ทั้งแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ  พรอมนี้สํานักวิทยบริการไดมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็ปไซต มีการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุง โดยประชาชนสามารถรับทราบผลการดาํเนินงานทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึน

หลักการมีสวนรวม (Participation) ผูบริหารสํานักวทิยบริการมีกระบวนการที่มีทีป่รึกษาใน
คณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ โดยใหบุคคลภายนอก ประชาชนและ ผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสไดเขารวม
ในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิด
แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพฒันาสาํนักวิทยบริการผานการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการ

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ผูบริหารสาํนกัวิทยบริการมีการถายโอน
อํานาจ การตัดสินใจ การใชทรัพยากร และภารกิจระดบัฝายตางๆ  จากผูบริหารระดบัสงู ลงมาสูผูบริหาร
ระดับกลาง ผูบริหารระดบัตน  และสูผูปฏิบัตงิาน โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการที่เปนนสิิต อาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนผูมสีวนไดสวนเสีย มีการปรับปรุงกระบวนงานใหมีมาตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหมากข้ึน ลดข้ันตอนการดําเนินงานใหเกิดความคลองตวัมากที่สุด

หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผูบริหารสํานักวิทยบริการมีการใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานงึถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองการใชจายงบประมาณ ระเบียบดานงานคลงั  ระเบียบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระเบียบงานสารบรรณ  เปนตน

หลักความเสมอภาค (Equity) ผูบริหารสํานักวิทยบริการจะใหบริการและการปฏิบัติตอ
ผูรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา โดยผูบริหารและบคุลากรสํานักวิทยบริการจะใหบริการโดยยึดหลักความเสมอภาคเสมอและ
ตลอดเวลาทุกคร้ัง        ที่ใหบริการ

หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ผูบริหารสํานักวิทยบริการใชหลักการบริการ
จัดการโดยการหาขอตกลงอยางเปนเอกฉันท ซึ่งเปนขอตกลงทีเ่กิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจาก
ผูรับบริการ หรือถาเปนภายในก็จะเปนความคิดเห็นของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการ  ตลอดจนรับฟงความ
คิดเห็นของกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน หรือกลุมผูรับบริการซึ่งเปน นสิิต อาจารย  เจาหนาที่
มก.ฉกส. ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั

นอกจากสํานักวิทยบริการไดจัดทําระบบประเมนิผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาลซึง่พัฒนาข้ึนโดยฝาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยมีรูปแบบการประเมนิคือ

1. ผูปฏิบัติงานประเมินหัวหนาฝาย  ผูชวยผูอํานวยการฯ รองผูอํานวยการ ทั้งนี้การประเมิน
ผูอํานวยการจะประเมินผานระบบที่วทิยาเขตบางเขนเปนผูพัฒนาข้ึน
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2. หัวหนาฝายประเมนิหัวหนาฝายอ่ืนภายในสํานักฯ ประเมินผูชวยผูอํานวยการ และ
รองผูอํานวยการ (หมายเลขเอกสาร 3.1-6-1 ระบบประเมินธรรมาภิบาล
http://dbs.csc.ku.ac.th/Goverment/)

7. ผูบริหารสํานักวิทยบริการ ไดดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตริาชการ
อยางใกลชิด เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายทีต่ั้งไวอยางมปีระสทิธิภาพ และภายในเวลาที่กําหนด
ซึ่งทุกข้ันตอนสามารถตรวจสอบความถูกตองและความโปรงใสได เนนใหบุคลากรในฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ทุกกิจกรรม/โครงการโดยมีการมอบหมายงานใหมีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยยึดหลักการทาํงานทีป่ระหยัดและมี
ประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรรวมกันทั้งสํานัก เชน การพิมพเอกสารสีใหสั่งพิมพที่หองธุรการ  การใชกระดาษ
Reuse การจัดสงเอกสารในรูปแบบ File ขอมูลการพิมพเอกสารโดยรวมเปนชั้นตามลักษณะของอาคาร เปนตน

ผูบริหาร สํานักวิทยบริการ (ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ) ไดรับการประเมินการบริหารงาน
โดยวิทยาเขตบางเขนเปนผูพฒันาระบบเพื่อใหบุคลากร เขาประเมินการบริหารงานผานเว็ป (หมายเลขเอกสาร
3.1-7-1 รายงานสรุปวิเคราะหการประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มก.ฉกส.)
นอกจากนี้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ยังทาํการประเมินความพงึพอใจตอการบริหารงาน มก.ฉกส.
ซึ่งผูถูกประเมินคือ ผูบริหาร หรือ คณะกรรมการประจํา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมทั้งหมด ผูประเมิน คือ บุคลากรทั้งวิทยาเขตและนิสิต มก.ฉกส. ซึ่ง ฝายบริหาร
สํานักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเปนผูประเมิน

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.1-1-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน  พ.ศ. 2543
3.1-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร
3.1-1-3 รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คร้ังที่ 1/2556
3.1-2-1 แผนยุทธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการ ประจําป 2555 – 2558 ฉบับปรับปรุง
3.1-2-2 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2556
3.1-2-3 โครงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 และจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจาํป 2557
3.1-2-4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ

ทุกตัวบงชี้
3.1–3–1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักวิทยบริการ
3.1–3 - 2 รายงานการประชุมฝายบริหาร
3.1–3 - 3 รายงานการประชุมฝายทะเบยีนและประมวลผล
3.1–3 - 4 รายงานการประชุมฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1–3 - 5 รายงานการประชุมฝายหองสมดุ
3.1–3 - 6 รายงานการประชุมฝายบริการการศึกษา
3.1–3 - 7 รายงานการประชุมสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/ปการศึกษา 2556 และ

คร้ังที่ 2/ปการศึกษา 2556
3.1–3 - 8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ
3.1–4–1 คําสั่งสาํนักวิทยบริการ
3.1-5-1 คูมือปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ฉบับปรับปรุง
3.1-5-2 คูมือปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติเก่ียวกับขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2548
3.1-5-3 เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตรเว็ปดีไซน
3.1-5-4 คูมอืปฏิบัติงาน เร่ือง คูมือการกําหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มก.
3.1-5-5 คูมือปฏิบัติงาน จัดตารางเรียนตารางสอบ
3.1-6-1 ระบบประเมินธรรมาภิบาล http://dbs.csc.ku.ac.th/Goverment/
3.1-7-1 รายงานสรุปวิเคราะหการประเมินผลการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ มก.

ฉกส.
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู (สกอ. 7.2)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของหนวยงาน

  2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1

  3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด

  4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)

  5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่
เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

ผลการดําเนินงาน
1. ในปการศึกษา 2556 คณะกรรมการจัดการความรู สํานักวิทยบริการ ไดมีการจัดประชุมเพื่อคัดเลือก

ประเด็นความรู โดยการถายทอดลงสูระดับฝาย จากการประชุม มีมติใหแตละฝายกําหนดประเด็นความรูที่มี
ความสําคัญตรงกับเอกลักษณของสํานักวิทยบริการ ฝายละ 1 ประเด็นความรู (หมายเลขเอกสาร 3.2-1-1 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู) เพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในฝาย และนําประเด็น
ความรูที่ไดมาคัดเลือกใหเปนประเด็นของรูของสํานักวิทยบริการ  ซึ่งแตละฝายไดมีการนําเสนอประเด็นความรู
ดังนี้

- ฝายบริหาร ประเด็นความรูเร่ือง การพัฒนาระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- ฝายทะเบียนและประมวลผล ประเด็นความรูเร่ือง การพัฒนาระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
- ฝายหองสมุด ประเด็นความรูเร่ือง การพัฒนาระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยของนสิิต มก.ฉกส.
- ฝายบริการการศึกษา ประเด็นความรูเร่ือง การจัดตารางเรียน
- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ ประเด็นความรูเร่ือง เทคนิคการจัดการระบบเครือขาย

(หมายเลขเอกสาร 3.2-1-2 แผนจัดการความรูสาํนักวิทยบริการ)
จากการคัดเลือกประเด็นความรูโดยคณะกรรมการจัดการความรู มีมติเลือกประเด็นความรู เร่ือง "การ

พัฒนาระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน" ซึ่งเปนประเด็นความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน
(หมายเลขเอกสาร 3.2-1-3 แผนยุทธศาสตรการบริหาร ประจําป 2555-2558 สํานักวิทยบริการ)
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศใหครอบคลุมทุกภารกิจหลักของวิทยาเขตฯ วัตถุประสงคที่ 1
ภารกิจที่ 1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหาร

กลยุทธที่ 1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหงานบริการ งานทะเบียนมีความถูกตองและรวดเร็ว
วัตถุประสงคที่ 4 ภารกิจที่ 3 สนับสนุนและบริการขอมูลและสารสนเทศดานการเรียนการสอน

เนื่องจากในกระบวนการทํางานเดิม การที่นิสิตสามารถลงทะเบียนออนไลนไดในแตละภาคการศึกษา
จะตองมีการตรวจสอบภาระหนี้สินคางชําระ จากหลายหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของ ดังนี้

เจาหนาที่คณะ ตรวจสอบหนี้สินเก่ียวกับคณะ
เจาหนาที่การเงิน ตรวจสอบคาเทอม
เจาหนาที่หอพัก ตรวจสอบคาหอพัก
เจาหนาที่หองสมุด ตรวจสอบคาปรับหนังสือ
เจาหนาที่ฝายกิจการนิสิต ตรวจสอบคาจักรยาน
เจาหนาที่ทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบหนี้สินคงคางทั้งหมด

ตามระเบียบหากนิสิตมีการคางชําระหนี้สิน จะไมสามารถลงทะเบียนได ทุกหนวยงานจึงตองมีการ
ตรวจสอบ และสงรายชื่อนิสิตที่มีการคางชําระมายังฝายทะเบียนและประมวลผล ทําใหเกิดความลาชาและขอมูล
ไมเปนปจจุบัน นอกจากนี้ยังทําใหเกิดหนี้สูญเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้คณะกรรมการจัดการความรู จึงไดคัดเลือก
เร่ืองดังกลาว ใหเปนประเด็นความรูของสํานักที่จําเปนตองดําเนินการเปนลําดับแรก

2. มีการกําหนดกลุมเปาหมายเพื่อเขารับการถายทอดความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 โดย
เปนผูใชระบบกําหนดสิทธิ์โดยตรง คือ เจาหนาที่คณะ เจาหนาที่การเงิน  เจาหนาที่หอพัก เจาหนาที่หองสมุด
เจาหนาที่ฝายกิจการนิสิต และ เจาหนาที่ทะเบียนและประมวลผล

3. ไดมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 โดยเปนการจัด
กิจกรรมถายทอดความรู เก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินงานและสาธิตการใชงานระบบ รวมถึงการกําหนดสิทธิ์การใช
งานระบบ และเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดฝกปฏิบัติการใชงานระบบและซักถามขอสงสัย

4. แตละฝายมีการรวบรวมความรูที่ไดจากการถอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ ความรูที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในฝาย นาํมาจัดทาํเปนเอกสารประกอบการทํางาน เชน คูมือการเขียนขออนุมัติเดินทางไป
ราชการและคูมือการใชงานระบบเดินทางไปราชการ (หมายเลขเอกสาร 3.2-4-1 คูมือปฏิบัติงาน การขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ สํานักวิทยบริการ V.2 ) คูมือการใชงานระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน (หมายเลขเอกสาร
3.2-4-2 คูมือการใชงานระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน) คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลผลงานวจิัยของ
นิสิต มก.ฉกส. (หมายเลขเอกสาร 3.2-4-3 คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยของนิสิต มก.ฉกส.) คูมือการ
จัดการตารางเรียน (หมายเลขเอกสาร 3.2-4-4 คูมือการจัดการตารางเรียน) และคูมือการจัดการระบบเครือขาย
(หมายเลขเอกสาร 3.2-4-5 คูมือการจัดการระบบเครือขาย )

5. ในปการศึกษา 2556 สํานักวทิยบริการไดมีการนําเอกสารหรือคูมือที่ไดจากการจัดการความรู ตามขอ
4 รวมถึงเอกสารที่ไดจากการจดัการความรูในปทีผ่านมา มาใชในการปฏิบัติงานจริงตามภารกิจของแตละฝาย
โดยเฉพาะระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน ไดมีการจัดทาํคูมือการใชงานระบบ และมีการจัดอบรมใหกับทุก
หนวยงานภายในวทิยาเขตฯ ทีม่ีการทํางานรวมกันในการตรวจสอบคาธรรมเนียมตางๆ ของนิสติ ซึ่งมีผลใหการ
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาเปนไปไดอยางรวดเร็ว และลดภาระหนี้สูญได



75

รายงานการประเมนิตนเอง สํานกัวทิยบริการ  มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 2

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.2 5 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 5
คะแนน

4
คะแนน

5
คะแนน

5 ขอ บรรลุ 5ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.2 5 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 5
คะแนน

4
คะแนน

5
คะแนน

5 ขอ บรรลุ 5ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู
3.2-1-2 แผนจัดการความรูสํานักวิทยบริการ
3.2-1-3 แผนยุทธศาสตรการบริหาร ประจําป 2555-2558 สํานักวิทยบริการ (ฉบับปรับปรุง)
3.2-4-1 คูมือปฏิบัติงาน "การขออนุมัติเดินทางไปราชการ สํานักวิทยบริการ"
3.2-4-2 คูมือการใชงานระบบกําหนดสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน
3.2-4-3 คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยของนิสติ มก.ฉกส.
3.2-4-4 คูมือการจัดการตารางเรยีน
3.2-4-5 เอกสารความรูการจัดการระบบเครือขาย

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 6 ขอ

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และ

ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
  2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของหนวยงาน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ

ใหบริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง
  6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักวิทยบริการ โดยประกอบดวย

หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนจากทุกฝาย
ภายใน สาํนักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 3.3-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานัก
วิทยบริการ ที่ 005/2555 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2556)
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2. สํานักวิทยบริการมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/ปการศึกษา 2556 วันที่ 9
ตุลาคม 2556 (หมายเลขเอกสาร 3.3-2-1 รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/ปการศึกษา 2556
วันที่ 9 ตุลาคม 2556) เพื่อระบุปจจัยเสี่ยงภายในหนวยงานโดยในปการศึกษา 2556 ไดกําหนดประเด็นความเสี่ยง
3 ดาน ไดแก

1. ความเสี่ยงตามบริบทของหนวยงาน เร่ือง โสตทัศนปูกรณ ประจําหองเรียน
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน เร่ืองขอมูลสูญหาย
3. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก เร่ือง แผนรับรองสถานการณฉุกเฉิน

นอกจากนี้สาํนักวิทยบริการไดดาํเนินการจัดทําแผนความตอเนือ่งสํานักวิทยบริการอีกดวย

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สาํนักวิทยบริการ ไดประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 3
ดาน และจัดลาํดับความเสี่ยงไดแก

1. ความเสี่ยงตามบริบทของหนวยงาน เร่ือง โสตทัศนปูกรณ ประจําหองเรียน
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน เร่ืองขอมูลสูญหาย
3. ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก เร่ือง แผนรับรองสถานการณฉุกเฉิน หมายเลข (เอกสาร

3.3-3-1 แบบประเมินความเสีย่ง KU-ERM6)
และแผนความตอเนื่องสํานักวิทยบริการ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสาํนักวิทยบริการไดจัดทําแผนบริหารความเสีย่งตามลําดบั และได
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (หมายเลขเอกสาร 3.3-4-1 แบบตดิตามความเสี่ยงในงวดกอนสํานัก
วิทยบริการ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556 (R-ERM.F3) และนาํเสนอขอมูลดังกลาวตอผูบริหารระดบัสูงเพื่อทราบและ
พิจารณา

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสาํนักวิทยบริการ ไดมีการตดิตามผลการดําเนนิงานความเสีย่ง โดยมี
การติดตามการดําเนินงานความเสี่ยง โดยมีการติดตามผานทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดประชุม
จํานวน 3 คร้ัง ไดแก

คร้ังที่ 1 / 2556 วันที่ 20 กันยายน 2556
คร้ังที่ 2 / 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
คร้ังที่ 3 / 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 (หมายเลขเอกสาร 3.3-5-1 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง )
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดนําแผนบริหารความเสี่ยง R-ERM.F2 เขาที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานัก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 (หมายเลขเอกสาร 3.3-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/2557) ซึ่งคณะกรรมการประจําสาํนัก ไดพิจารณาแลว โดยไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.3 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 3
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.3 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 3
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

6 ขอ บรรลุ 6 ขอ

หมายเหตุ  ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3.3-1-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สาํนักวทิยบริการ ที่005/2555 ลว.19 พ.ย. 2556
3.3-2-1 รายงานการประชุมแผนบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 2/ปการศึกษา 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
3.3-3-1 แบบประเมนิความเสี่ยง KU-ERM6
3.3-4-1 แบบติดตามความเสี่ยงในงวดกอนสํานักวทิยบริการ ณ วนัที่ 2 ตุลาคม 2556

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

คร้ังที่ 1 / 2556 วันที่ 20 กันยายน 2556 คร้ังที่ 2 / 2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
คร้ังที่ 3 / 2556 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

3.3-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/2557
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ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
  2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
  3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ
  4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน

ที่เก่ียวของ
  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ
  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษโดยจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรสํานักวทิยบริการ (หมายเลขเอกสาร 3.4-1-1 แผนพฒันาบุคลากรสํานักวทิยบริการ ) และ
เสนทางความเจริญกาวหนาตามสายงาน (Career Path) เพื่อวิเคราะหระยะเวลาความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ที่ประกอบดวยรายงานผลการจดัทําเสนทางความเจริญกาวหนาตามสายงาน (Career path)

2. สํานักวิทยบริการไดมอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงานแกบุคลากรโดยใหจัดแบบฟอรมการวิเคราะห
งาน (JD)  (หมายเลขเอกสาร 3.4-2-1 ใบบอกลักษณะงาน (JD)) ของบุคลากรเปนรายบุคคล ตามตําแหนงหนาที่
ที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละฝายและไดกําหนดเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังสนับสนนุใหบุคลากรไดเขารับการอบรมเพือ่เพิ่มพูนความรูในเร่ืองตางๆ อันจะเปนประโยชน
ตอการทํางานของแตละบุคคลและเชื่อมโยงกับการทํางานของสาํนักฯ (หมายเลขเอกสาร 3.4.-2-2 รายงานผลการ
เดินทางไปเขารวมโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาของบุคลากร)
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3. สํานักวิทยบริการไดใหความสําคัญเก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานเปนอยางมาก ทั้งเร่ือง
ของสถานที่ โตะทาํงานและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัตงิาน โดยยึดตามหลัก 9 ส. (หมายเลขเอกสาร 3.4-3-1
โครงการจัดกิจกรรม 9 ส) และยังไดมีการจัดสวัสดิการใหบุคลากรของสํานักฯ  มีการจัดตั้งกองทุนครอบครัว สวบ.
เพื่อใหบุคลากรไดรับสิทธปิระโยชนจากกองทุนดังกลาว (หมายเลขเอกสาร 3.4-3-2 รายงานเงนิกองทุนครอบครัว
สวัสดิการ สาํนักวิทยบริการ) การจัดใหมีการการเลี้ยงสังสรรคเพื่อเปนการสราง ความสามัคคีในองคกรโดยมีการ
จัดงานเลีย้งเนื่องในโอกาสตางๆ อาทิ เชน งานเลี้ยงวันเกิดประจําเดือนตางๆ     จัดกิจกรรมแขงกีฬา ตลอดจน
โครงการทําบญุประจาํเดือนและวันแหงการสัมมาทิฐิ ประจําป 2556 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจและการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสํานักฯ พรอมนี้วิทยาเขตฯ ไดจัดทาํโครงการตรวจสุขภาพประจําป โดยให
บุคลากรเขารวมตรวจสุขภาพประจําป ทุกคน

4. สํานักวิทยบริการมีกระบวนการสงเสริมสนบัสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงโดยเปดโอกาสบุคลากรไดรับ
การพัฒนาและเลื่อนตาํแหนง แตบุคลากรสวนใหญยังมีอายุงานนอยจึงทําใหไมเขาเกณฑในการขอตําแหนงทาง
วิชาการ แตไดสรางโอกาสโดยใหผูที่มีวุฒิปริญญาโท ไดเปนคณะกรรมการจัดทําวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมในการ
จัดทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการตอไป พรอมนี้ สาํนักวทิยบริการ มีระบบในการติดตามผลการนาํความรู
หรือทักษะที่ไดรับจากการเขาอบรมตางๆ มาใชในการพฒันางานที่ปฏิบัติ โดยใหหัวหนาฝายเปนผูกํากับดูแล
ติดตามผลผานการประชุมระดบัฝาย และมีการนาํความรูทีไ่ดรับจากการอบรมมาถายทอดแกบุคลากรภายใน
สํานักใหรับทราบรวมกันผานเวที KM ตามรายละเอียดตัวบงชีท้ี่ 3.2 และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีระบบการ
ติดตามการทาํงานของบุคลากรฝายเทคโนโลยสีารสเทศ เพื่อใหการทํางานเปนไปดวยความเรียบรอย

5. สํานักวิทยบริการไดเนนย้าํใหบคุลากรในสํานักวิทยบริการ ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณบคุลากร
(หมายเลขเอกสาร 3.4-5-1 ประกาศสภา มก. เร่ือง ขอบังคับ มก. วาดวยจรรยาบรรณของบุลากร มก. พ.ศ.2553)
โดยมีการเผยแพรจรรยาบรรณบุคลากรผานบอรดประชาสัมพนัธ และใหหัวหนาฝาย เนนย้ําบคุลากรในแตละฝาย
เก่ียวกับการประพฤติปฏิบัตติามจรรยาบรรณบุคลากร อีกทั้งมีการใหความรูเนื้อหารายละเอียดเก่ียวกับ
จรรยาบรรณบุคลากรในกิจกรรม KM ดวย (หมายเลขเอกสาร 3.4-5-2 รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมใหความรูเร่ือง
จรรยาบรรณบุคลากร มก.)

6. สํานักวิทยบริการมีการประเมนิผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยการ
จัดกิจกรรมองคความรู (KM) (หมายเลขเอกสาร 3.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
คร้ังที่ 1/2557 และ คร้ังที่ 2/2557)

7. สํานักวิทยบริการมีการนาํผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุงแผน โดยการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสาํนักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 3.4-7-1 รายงานการประชมุคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร คร้ังที่ 1/2557 และ คร้ังที่ 2/2557)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.4 5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

3.4 5 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลากรสํานักวทิยบริการ
3.4-2-1 ใบบอกลักษณะงาน (JD)
3.4-2-2 รายงานผลการเดินทางไปเขารวมโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนาของบุคลากร
3.4-3-1 โครงการการจัดกิจกรรม 9 ส
3.4-3-2 รายงานเงินกองทุนครอบครัวสวสัดิการ สํานักวิทยบริการ
3.4-5-1 ประกาศสภา มก. เร่ือง ขอบังคับ มก. วาดวยจรรยาบรรณของบุลากร มก. พ.ศ.2553
3.4-5-2 รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมใหความรูเร่ืองจรรยาบรรณบุคลากร มก.
3.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คร้ังที่ 1/2557 และ คร้ังที่ 2/2557
3.4-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คร้ังที่ 1/2557 และ คร้ังที่ 2/2557
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ตัวบงช้ีท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ (มก.)

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนาํเขา
เปาหมาย รอยละ 100

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

ผลการดําเนินงาน
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีบุคลากร

ประจําทัง้หมด จํานวน 40 คน  ทั้งนี้บุคลากรประจาํที่มสีัญญาจางกับหนวยงานทั้งปการศึกษา  จํานวน 38 คน
และไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานในประเทศ จํานวน 38 คน ดังนั้นรอย
ละของบุคลากรที่ไดรับการพฒันาความรู และทักษะวิชาชีพทัง้ในประเทศ หรือตางประเทศ  คิดเปนรอยละ 100

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ฯ = 00.100100
38

38
x

คะแนนทีไ่ด = 25.65
80

.100
x คะแนน = 5 คะแนน

เกณฑการประเมิน
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ท่ี
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย
เปาหมาย

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557
3.5 39 รอยละ

100
39 รอยละ

100
38 รอยละ

100
5

คะแนน
5

คะแนน
5

คะแนน
รอยละ
100

บรรลุ รอยละ
10039 39 38

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ท่ี

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557

3.5 39 รอยละ
100

39 รอยละ
100

38 รอยละ
100

5
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

รอยละ
100

บรรลุ รอยละ
10039 39 38

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐาน –

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร

3.5-1 ขอมูลสรุปเดินทางไปราชการบคุลากรสํานักวิทยบริการ ปการศึกษา 2556
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

สํานักวิทยบริการ มีผลการดําเนนิงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดงันี้
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มีนโยบายรวมบริการประสาน

ภารกิจ ซึ่งการบริหารงานดานงานคลงัจะรวมขอมูลไวที่สวนกลาง คือ งานคลังและพัสดุ  ฝายบริหาร สํานักงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งสาํนักวทิยบริการไมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการเงนิและ
บัญชี  ทัง้นี้สาํนักวทิยบริการจะมีการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินของสํานักวิทยบริการเบือ้งตน และ
ตรวจสอบกับงานคลงัและพสัดุ  ฝายบริหาร สาํนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา
มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  ผลประเมนิไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมนิองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ
ขอ 7 7 7 5.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ
ขอ 7 7 7 5.00
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 7 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ 2556
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน
  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยทุธของหนวยงาน
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช

เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
  3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา

หนวยงาน และบุคลากร
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน อยางนอยปละ 2 คร้ัง
  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวเิคราะหสถานะทางการเงนิ

และความมัน่คงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนด
  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการ  มีการบริหารจัดการทางดานการเงนิตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวทิยาลัยและ

วิทยาเขตฯ กําหนด โดยมีการใชแผนกลยทุธทางการเงินทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว (หมายเลขเอกสาร
4.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงนิ สํานักวิทยบริการประจาํปงบประมาณ 2556)

2. สํานักวิทยบริการมีการจัดทาํแผนคําของบประมาณประจําป  ประจาํปงบประมาณ 2556 ตามภารกิจ
ของสํานักวิทยบริการ  ที่ครบทัง้ 5 ฝาย   และมีการวางแผนเพื่อจัดสรรเงินที่ไดรับอนุมตัิใหเพียงพอกับความ
ตองการและความจาํเปนที่จะนาํไปใชในภารกิจที่กอใหเกิดประสิทธิผลสูงสดุ ตามคําของงบประมาณ   ประจําป
งบประมาณ 2556 พรอมนี้ไดระบุงบประมาณทีไ่ดรับลงในแผนปฏิบัติราชการประจําป ครบทกุภารกิจทั้ง 5 ฝาย
(หมายเลขเอกสาร 4.1-2-1 คําของงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ 2556)

3. สํานักวิทยบริการไดรับจัดสรรงบประมาณประจาํปงบประมาณ 2556 ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป และภารกิจหลักที่รับผิดชอบ (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-1 บันทึกขออนุมัติแผนการใชจาย
งบประมาณ เงินรายได และ แจงงบประมาณรายจาย (งปม.แผนดิน) ประจาํปงบประมาณ 2556) ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556)
และไดรายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-3
ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ 2556) นอกจากนี้ยังไดรับงบประมาณทีส่นบัสนนุ
ใหวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเปนวิทยาเขตสารสนเทศ  ไดแก
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3.1 ไดรับงบประมาณเพื่อสนบัสนุนภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1.5 ลานบาท
(หมายเลขเอกสาร 4.1-3-4 บันทึกขอความรายงานและขออนุมัติซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร งบอุดหนุนสารสนเทศ
โดยวิธีสอบราคา จาํนวนเงิน 1.5 ลานบาท)

3.2 ไดรับงบประมาณเพื่อสนบัสนุนภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร และครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 191,200 บาท (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-5 สรุปวงเงินการขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 56/2556 และคร้ังที่ 69/2556 (จัดซื้อ2 คร้ัง))

3.3 ไดรับงบประมาณเพื่อสนบัสนุนครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อจัดการความเสี่ยงความมัน่คง
เครือขายจํานวน 613,150 บาท (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-6 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงิน
รายได คร้ังที่ 65/56)

3.4 ไดรับงบประมาณเพื่อสนบัสนุนครุภัณฑคอมพิวเตอร อุปกรณกระจายสัญญาณ และ
Access Switch จํานวน 195,800 บาท (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-7 สรุปวงเงนิการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 57/56)

3.5 ไดรับงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพฒันาสื่อมัลติมีเดียภายในหองหอจดหมายเหตุ  จํานวน
142,000 บาท (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-8 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่
55/56)

3.6 ไดรับการสนับสนนุงบประมาณเพื่อการพัฒนา และสนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมสํานัก
วิทยบริการ และสนบัสนุนใหบุคลากรไดรับการพฒันาครบทุกคน ตามรายละเอียดตัวบงชี้ที่ 3.5 รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวชิาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศ ตลอดจน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการนาํเสนอผลงานทางวชิาการ
และวิชาชีพเฉพาะ  ซึ่งสามารถสรุปไดวาสาํนักวิทยบริการไดรับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจของ
สํานักวิทยบริการ  ไดแก งบประมาณเงินแผนดนิ  งบประมาณเงินรายได เงนิจัดเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
จํานวน 24,660 บาท (หมายเลขเอกสาร 4.1-3-9 บันทึกการตรวจสอบการจัดสรรเงินนาํเสนอผลงานทางวชิาการ
ป 2556 สวบ.มก.ฉกส.)

4. สํานักวิทยบริการมีการจัดทาํรายงานทางการเงิน และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสาํนัก
วิทยบริการ คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 (หมายเลขเอกสาร 4.1-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/2556 ) และ คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 17 กันยายน 2556
(หมายเลขเอกสาร 4.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 2/2556 )
นอกจากนี้ยังมีการรายงานสถานะทางการเงินแจงที่ประชุมหัวหนาฝาย หรือคณะกรรมการบริหารสํานัก
วิทยบริการ  ประจาํปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 4.1–4–3 รายงานการประชุมหัวหนาฝาย
สํานักวิทยบริการ ) ทัง้นี้เพื่อแจงสถานะทางการเงินใหเปนขอมูลปจจบุันและสามารถนาํขอมูลไปวางแผน
การใชจายงบประมาณแตละภารกิจของแตละฝาย และสามารถดําเนินการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนที่ทางมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรกําหนด

5. ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  มีนโยบายรวมบริการ
ประสานภารกิจ  ซึ่งการบริหารงานดานงานคลังจะรวมขอมูลไวที่สวนกลาง คือ งานคลังและพสัดุ  ฝายบริหาร
สํานักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งสาํนักวิทยบริการไมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดาน
การเงินและบญัชี  ทัง้นี้สาํนักวทิยบริการจะมีการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินของสาํนักวทิยบริการเบื้องตน
และตรวจสอบกับงานคลังและพัสดุ  ฝายบริหาร สาํนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ทาง
งานคลงัและพสัดุ  ฝายบริหาร สํานักงานวทิยาเขต  จะมีการจัดทํารายงานสถานะทางการเงินเปนประจาํทุกเดือน
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ  พรอมทั้งรายงานสรุปในภาพรวมทัง้หมดของคณะ/สํานัก/
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สถาบนั  แลวแจงหนวยงานทราบ ประจาํปงบประมาณ ( หมายเลขเอกสาร 4.1-5-1 รายงานจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตฯ) สํานักวิทยบริการไดมีการจดัทําขอมูลควบคุมการใชจายงบประมาณของสาํนัก
วิทยบริการไวเพื่อการตรวจสอบและอยูระหวางการพฒันาใหเปนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทางการเงนิดวย
พรอมนี้สํานักงานวทิยาเขตไดจดัทํารายงานการใชจายงบประมาณที่เกิดข้ึนจริงประจาํทุกเดือน และแจงให
หนวยงานตรวจสอบ (หมายเลขเอกสาร 4.1-5-2 รายงานงบจายจริง)

6. ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  มีนโยบายรวมบริการ
ประสานภารกิจ การตรวจสอบภายในและภายนอกจึงทาํในภาพรวมของวิทยาเขตฯ  แตทั้งนีส้าํนักวิทยบริการได
เสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อเปนคณะกรรมการตรวจสอบ สํานักวทิยบริการ  จํานวน 3 คน ไดแก

1) นายวฒุิ  บุญกระจาง  เปนกรรมการตรวจสอบดานการเงิน
2) นายอนสุรณ  กันทํา เปนกรรมการตรวจสอบดานการตรวจสอบภายใน
3) นางสาวสิริวิมล  วรรณทิพย  เปนกรรมการตรวจสอบดานการบริหารความเสี่ยง/การควบคุม

ภายใน ทั้งนี้สาํนักวิทยบริการมกีารตรวจสอบดานการเงิน คือ การตรวจสอบเงินทดรองราชการ โดยการติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

สํานักวิทยบริการไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินทดรองราชการ สาํนักวิทยบริการ
จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ซึ่งมีคณะกรรมการจํานวน 6 คน  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดแตงตั้งผูตรวจสอบทางการเงนิของสํานักวทิยบริการ คือ นายวุฒิ บุญกระจาง  ทัง้นี้เพื่อใหการตรวจสอบเงิน
ทดรองราชการ ไดรับการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบยีบ และ กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมนี้ได
รายงานใหผูบริหารระดับสูง และ สํานักงานตรวจสอบภายใน วทิยาเขตบางเขนทราบ (หมายเลขเอกสาร 4.1-6-1
รายงานการตรวจสอบเงนิทดรองราชการ สาํนักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2556)

7. สํานักวิทยบริการ มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนด
โดยคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ โดยผูอํานวยการสาํนักวิทยบริการ  รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  หัวหนาฝาย  ไดมีการติดตามผลการใชเงนิใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสนิใจ ตลอดจนงานคลังและพัสดุ ฝายบริหาร
สํานักงานวทิยาเขตฯ  จะมีการจัดทํารายงานสถานะทางการเงนิเปนประจําทุกเดือน เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตเปนประจําทุกเดือน (หมายเลขเอกสาร 4.1-7-1 รายงานการวิเคราะหทางการเงิน
ประจําปงบประมาณ 2556 มก.ฉกส.)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

4.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

4.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ
หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน สาํนักวทิยบริการประจาํปงบประมาณ 2556
4.1-2-1 คําของงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2556
4.1-3-1 บันทึกขออนุมัติแผนการใชจายงบประมาณ เงินรายได และ แจงงบประมาณรายจาย (งปม.

แผนดิน) ประจาํปงบประมาณ 2556
4.1-3-2 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556
4.1-3-3 ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ 2556
4.1-3-4 บันทึกขอความรายงานและขออนุมัติซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร งบอุดหนุนสารสนเทศ

โดยวิธีสอบราคา จาํนวนเงิน 1.5 ลานบาท
4.1-3-5 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 56/2556 และ

คร้ังที่ 69/2556 (จัดซื้อ2 คร้ัง)
4.1-3-6 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 65/56
4.1-3-7 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 57/56
4.1-3-8 สรุปวงเงินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได คร้ังที่ 55/56
4.1-3-9 บันทึกการตรวจสอบการจัดสรรเงินนําเสนอผลงานทางวิชาการ ป 2556 สวบ.มก.ฉกส.
4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 1/2556
4.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 2/2556
4.1–4–3 รายงานการประชุมหัวหนาฝาย  สํานักวิทยบริการ
4.1-5-1 รายงานจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําวทิยาเขตฯ
4.1-5-2 รายงานงบจายจริง
4.1-6-1 รายงานการตรวจสอบเงนิทดรองราชการ สาํนักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2556
4.1-7-1 รายงานการวิเคราะหทางการเงิน  ประจาํปงบประมาณ 2556 มก.ฉกส.



88

รายงานการประเมนิตนเอง สํานกัวทิยบริการ  มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 2

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  กําหนดดัชนปีระเมินคุณภาพภายใน  สําหรับสํานัก  ในองคประกอบที่ 5
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งแสดงถึงการใหความสาํคัญในการประกันคุณภาพภายในอยางทั่วถึง  และ
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน  เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการดาํเนินงานอยางตอเนื่อง  และสะทอนใหเห็นประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดําเนินงาน
หนวยงาน ที่เล็งเห็นถึงการนาํระบบประกันคุณภาพมาใชเปนสวนหนึ่งของการปฏิบตัิงานประจาํวัน องคประกอบนี้
ประกอบดวย 1 ตัวบงชี้

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัว
บงชี้ พบวา มผีลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดบัดีมาก   สวนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินไดคุณภาพระดบั ดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 6

ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ
2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร
องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ 9 9 9 5.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ 9 9 9 5.00
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 9 ขอ

รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนนิการตามระบบที่
กําหนด

  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

  3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย

  4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจาํปที่
เปนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสง
สํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทาํ
แผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน

  5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

  6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6
องคประกอบคุณภาพ

  7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพนัธ
กิจของหนวยงาน

  8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมรวมกัน

  9. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน
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ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการไดดําเนนิงานประกันคุณภาพตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยยึด

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบนั สํานัก ปการศึกษา 2555 (หมายเลขเอกสาร
5.1-1-1 คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสาํหรับสถาบนั สํานัก ปการศึกษา 2555) และ แผนการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ (หมายเลขเอกสาร 5.1-1-2 แผนการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการ ประจําปการศึกษา 2556) และสงเสริมใหบุคลากรนําการประกันคุณภาพมาใช
ในการปฏิบัติงานประจาํ  กลาวคือ มีการนําผลการประกันคุณภาพในรอบปทีผ่านมาทบทวน  และบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการประจาํป  พรอมทั้งมีการกํากับติดตาม  ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแนวทางของการประกัน
คุณภาพ  โดยมีผูแทนของแตละฝายเขารวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสาํนัก (หมายเลขเอกสาร
5.1-1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพและรายงานประจําป สาํนักวิทยบริการ) เพื่อรับผิดชอบและ
ประสานงานดานการประกันคุณภาพใหบรรลุตามเปาหมายทีกํ่าหนดไว ทั้งนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ดังกลาวไดดําเนนิการประชุมเพือ่เปนกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตัวบงชี้ ซึง่ใน
ปการศึกษา 2556 ไดมีการจัดประชุมทั้งสิน้ จาํนวน 8 คร้ัง (หมายเลขเอกสาร 5.1-1-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สวบ.) พรอมกับไดรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของรายงานประจําป
ประจําปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 5.1-1-5 รายงานประจาํป งบประมาณ 2556 สํานักวิทย
บริการ) เพื่อสะทอนผลการดําเนินงานใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบผลการดําเนนิงานและหากมีขอเสนอแนะ
สามารถนาํมาปรับปรุงแกไขไดในปถัดไป

2. สํานักวิทยบริการไดกําหนดนโยบายดานประกันคุณภาพเพื่อสนองนโยบายการพฒันาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล  สรางความเชื่อมั่น  ใหกับประชาชน
ประกอบดวย 3 ดาน  คือ  ดานการควบคุมคุณภาพ  ดานการตรวจสอบ  และดานการประเมนิคุณภาพ
(หมายเลขเอกสาร 5.1-2-1 นโยบายการประกันคุณภาพ  สํานกัวิทยบริการ) นอกจากนีย้ังไดมีการนํานโยบาย
ดานการประกันคุณภาพเผยแพรผานบอรดประกันคุณภาพ และมีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเปน
ประจํา ซึ่งไดรายงานตามเกณฑมาตรฐาน ขอที่ 1 แลว  ประกอบกับสาํนักวิทยบริการไดใหความสําคัญในเร่ืองการ
ประกันคุณภาพภายในสาํนักวทิยบริการโดย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการไดมอบหมายใหผูชวยผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการ (อาจารยศิริพร  แสนศรี) ซึ่งมาชวยราชการจากคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เปนผู
กํากับและติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้อยางใกลชิด และทําหนาที่เปนที่ปรึกษาคณะทาํงานประกัน
คุณภาพสํานักวิทยบริการดวย

3. สํานักวิทยบริการมีการเลือกตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานทีส่อดคลองกับ
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ตัวบงชี้  ไดแก

ตัวบงชี้เพิ่มเติมที่ 1 ระบบและกลไกในการบริการเพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอน ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะมีรายละเอียดในตัวบงชี้ 5.2

4. สํานักวิทยบริการไดดําเนนิงานประกันคุณภาพครบถวนโดยมีการควบคุม  ติดตามการดําเนนิงาน  และ
ประเมินคุณภาพ รวมทัง้มีการตรวจประกันคุณภาพภายในระดบัฝาย (หมายเลขเอกสาร 5.1-4-1 รายงาน การ
ประเมินตนเองระดบัฝาย ประจาํปการศึกษา 2556 (ฉบับปรับปรุง)) และสํานักวิทยบริการไดจดัทํารายงานการ
ประเมินตนเอง สาํนักวิทยบริการ ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2555 ภายหลังจากที่คณะกรรมการเขาตรวจประเมินเมื่อ
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 (หมายเลขเอกสาร 5.1-4-2 รายงาน การประเมินตนเองสาํนักวิทยบริการ ประจาํป
การศึกษา 2555 (ฉบับปรับปรุง)) และสาํนักวทิยบริการไดมีการเชิญผูมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการมาเปน
กรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพในในระดับฝายดวยทั้งนี้เพื่อเปนการใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
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ใหบริการ (หมายเลขเอกสาร 5.1-4-3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการตรวจภายในระดบัฝาย สาํนักวิทยบริการ) เพื่อ
นําขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
นอกจากนี้สาํนักวิทยบริการไดนาํรายงานผลการประเมนิตนเอง ประจําปการศึกษา 2556 ฉบับราง  เขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการ คร้ังที่ 2/2557 เพื่อพิจารณา (หมายเลขเอกสาร 5.1-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการคร้ังที่ 2/2557 ) ประกอบกับเมื่อสํานักวิทยบริการไดรับการตรวจเมื่อป
การศึกษา 2555 แลว สาํนักวิทยบริการไดมีการจัดสงรายงานการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุงใหกับสํานักประกัน
คุณภาพ วิทยาเขตบางเขนตามกําหนดเวลา พรอมกับจัดทาํแผนพัฒนาปรับปรุง จากขอเสนอแนะ (สปค.01) ตามวนั
เวลาที่กําหนด (หมายเลขเอกสาร 5.1-4-5 บันทึกนําสงรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 (ฉบับ
ปรับปรุง)) สาํนักวิทยบริการไดจัดทําโครงการ ตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบนั สาํนัก ประจําปการศึกษา 2555
ซึ่งไดรับการตรวจประเมินในวนัที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีกรรมการมาจากภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มา
ใหขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

5. สํานักวิทยบริการ  ไดนําผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการทํางาน
โดยไดรวมจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพในระดับสาํนักใน
รอบปที่ผานมา เพื่อสะทอนใหเห็นถึงการวิเคราะหตนเอง การกําหนดโครงการ / กิจกรรม ลงในแผนดังกลาว
(หมายเลขเอกสาร 5.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจาํป
การศึกษา 2555 (สปค.01)) ทัง้นี้สาํนักวิทยบริการไดดาํเนินโครงการ / กิจกรรม ตามแผนพัฒนาดังกลาว ซึ่งมผีล
การดําเนินงานเรียบรอยแลวทุกกิจกรรม (หมายเลขเอกสาร 5.1-5-2 รายงานผลตามแผนพฒันาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 (สปค.02)) โดยนาํประเด็นที่เก่ียวของ
กับสํานักวิทยบริการมาทบทวน  วางแผน  และกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานอยางชัดเจน รวมไปถึงมีการ
ติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องผานที่ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพสาํนัก
วิทยบริการ  พรอมทั้งจัดทาํเปนแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2556 (หมายเลขเอกสาร 5.1-5-3
แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ) อีกทั้งยังไดจดัทํารายงานประจําปในภาพรวม
ของสํานัก ประจาํปงบประมาณ 2556 เพื่อแสดงผลการดําเนนิงานตามภารกิจของแตละฝายเสนอผูบริหารเปน
ประจําทุกป

6. สํานักวิทยบริการ  ไดรวบรวมขอมูลสําหรับสนบัสนุนการประกันคุณภาพของสาํนักวิทยบริการ ภายใต
เว็บไซตสาํนักวิทยบริการ ครบทั้ง 6 องคประกอบ กลาวคือ มกีารเผยแพรขอมูล ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค
และแผนดาํเนนิงาน แผนยุทธศาสตร  ซึ่งเปนขอมูลสนบัสนุนการประกันคุณภาพในองคประกอบที่ 1 มีการ
เผยแพรขอมูลผลการดําเนนิในรายงานประจําป  ลิงคเชื่อมโยงฐานขอมูลหนวยงานและระบบรายงานสถิติทางการ
ศึกษา ลิงคเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของนิสิต ลิงคเชื่อมโยงฝายตาง ๆภายในสาํนักวิทยบริการ ซึ่งเปนขอมูล
สนับสนนุการประกันคุณภาพในองคประกอบที่ 2 มีการเผยแพรขอมูลดานการบริหารจัดการ เชน ตารางนัด ผอ.
ตารางนัดผูชวยผูอํานวยการ สาํนักวิทยบริการ  ลงิคเชื่อมโยงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ซึ่งเปนขอมูล
สนับสนนุการประกันคุณภาพในองคประกอบที่ 3 มีระบบเบิกจายวัสดสุํานักงาน  ระบบเบิกจายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  มีการเผยแพรขอมูลแผนกลยุทธทางการเงิน ซึง่เปนขอมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพในองคประกอบที่ 4 มีการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสาํนักวทิยบริการ  ซึ่งเปน
ขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพในองคประกอบที่ 5 และมกีารเผยแพรกระบวนการทาํงานหลักของแตละฝาย
ในสํานักวิทยบริการ ซึ่งเปนขอมูลสนบัสนุนการประกันคุณภาพในองคประกอบที่6 (เอกสารหมายเลข 5.1-6-1
http://oas.csc.ku.ac.th/ ) รวมทั้งระบบ CHE QA Online ที่มีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการใชงานระบบ
ซึ่งบุคลากรสาํนักไดเขารวมรับการอบรมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 (หมายเลขเอกสาร 5.1-6-2 ระบบ CHE QA
Online)
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7. สํานักวิทยบริการไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
กลาวคือ  ไดเปดโอกาสใหนิสิต  เจาหนาที่  อาจารย ซึ่งเปนผูใชบริการสาํนักวิทยบริการ  มาใหขอมูลปอนกลับ
เก่ียวกับการบริการของสํานักวทิยบริการในชวงของการตรวจประเมินคุณภาพระดับสํานัก ในปการศึกษา 2555
(เอกสารหมายเลข 5.1-7-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  สํานักวิทยบริการ  ประจําปการศึกษา 2555)
เพื่อสํานักวิทยบริการจะไดนําขอมูลดังกลาวมาทบทวน  วิเคราะห  จัดทําแผนการใหบริการที่ตรงกับความตองการ
และมีประสิทธิภาพตอไป ตลอดจนไดเชญิผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอกมารวมใหขอเสนอแนะการบริหารสาํนัก
วิทยบริการในรูปแบบของคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ  โดยมาเปนทีป่รึกษา  ตามรายละเอียดตัวบงชีท้ี่
3.1 ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลเชียงเครือ  ประธานหอการคาจังหวัดสกลนคร และ นายประสาท  ตงศิริ
ผูมีสวนรวมในการกอตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เปนตน

8. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ไดลงนามในบันทึกขอตกลง
เครือขายความรวมมือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระหวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลยั
นครพนม  และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ณ วนัที่ 17 พฤษภาคม 2555 (หมายเลขเอกสาร 5.1-8-1
บันทึกขอตกลงเครือขายความรวมมือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ระหวาง 4 มหาวิทยาลัย ระยะเวลา 3 ป)
ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2556 สํานกัวิทยบริการมีการจัดกิจกรรมที่สรางเครือขายการประกันคุณภาพ โดยเขารวมการ
วิพากษตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร  ในวันอังคารที่
7 มกราคม 2557 ซึ่งสํานักวิทยบริการไดมอบหมายใหนางสาวเยาวเรศ  โนนทงิ และนางสาวจารุณี  ฤทธิดี
เปนผูแทนเขารวม (หมายเลขเอกสาร 5.1-8-2 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่พัก และคายานพาหนะ) และเขารวมประชุมเครือขายประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันศุกร ที่ 16
พฤษภาคม 2557 ซึ่งสํานักวิทยบริการมอบหมายใหนายมาโนชญ  คนกลา และนายณฐั  วดีศิริศักดิ์ เปนผูแทน
เขารวมประชุมเครือขายประกันคุณภาพรวมกับอีก 3 สถาบันการศึกษา (หมายเลขเอกสาร 5.1-8-3 แบบขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคายานพาหนะ)

9. สํานักวิทยบริการมอบหมายใหฝายหองสมุดเขารวมประชุมเครือขายความรวมมือระหวาง
หองสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ทุกวิทยาเขต ซึ่งจัดใหมีการประชุมกันอยางสม่าํเสมอ จึงกอใหเกิดความ
รวมมือในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุง จนไดมีการพฒันารูปแบบการลงรายการฐานขอมลูจดหมายเหตุ
ออนไลน ICA-Atom และนาํเสนอผลงานภาคโปสเตอรในการสัมมนา PULINET วิชาการ คร้ังที่ 4 “นวัตกรรม :
เคร่ืองมือสําคัญของหองสมุดยุค Social Network” วันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอมรินทร
ลากูน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก (หมายเลขเอกสาร 5.1-9-2 ภาพการนําเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร)

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ
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ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การ

ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

5.1 9 ขอ 9 ขอ 9 ขอ 5
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

9 ขอ บรรลุ 9 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การ
ประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

5.1 9 ขอ 9 ขอ 9 ขอ 5
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

9 ขอ บรรลุ 9 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5.1-1-1 คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบนั สํานัก ปการศึกษา 2555
5.1-1-2 แผนการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพ สาํนักวทิยบริการ ประจําปการศึกษา 2556
5.1-1-3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพและรายงานประจําป สํานักวิทยบริการ
5.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สวบ.
5.1-1-5 รายงานประจาํป งบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ
5.1-2-1 นโยบายการประกันคุณภาพ  สาํนักวิทยบริการ
5.1-3-1 ระบบและกลไกในการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1-4-1 รายงาน การประเมินตนเองระดบัฝาย ประจาํปการศึกษา 2556 (ฉบับปรับปรุง)
5.1-4-2 รายงาน การประเมินตนเองสํานักวิทยบริการ ประจําปการศึกษา 2555 (ฉบับปรับปรุง)
5.1-4-3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการตรวจภายในระดบัฝาย สํานักวิทยบริการ
5.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการคร้ังที่ 2/2557
5.1-4-5 บันทึกนาํสงรายงานการประเมินตนเอง ประจาํปการศึกษา 2555 (ฉบบัปรับปรุง)
5.1-5-1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําป

การศึกษา 2555 (สปค.01)
5.1-5-2 รายงานผลตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ประจําปการศึกษา 2555 (สปค.02)
5.1-5-3 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556 สํานักวิทยบริการ
5.1-6-1 http://oas.csc.ku.ac.th/
5.1-6-2 ระบบ CHE QA Online
5.1-7-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  สาํนักวิทยบริการ  ประจําป 2555
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
5.1-8-1 บันทึกขอตกลงเครือขายความรวมมือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ระหวาง 4

มหาวิทยาลยั ระยะเวลา 3 ป
5.1-8-2 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคายานพาหนะ

(น.ส.เยาวเรศ โนนทิง และน.ส.จารุณี ฤทธิดี)
5.1-8-3 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อขอเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคายานพาหนะ

(นายมาโนชญ คนกลา และ นายณัฐ วดีศิริศักดิ์)
5.1-9-1 ภาพการนําเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบและกลไกในการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปการศึกษา 2556

เอกลักษณ สํานักวิทยบริการ
สํานักวิทยบริการเปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําอธิบายตัวบงช้ี
สํานักวิทยบริการ มีหนาท่ีในการสนับสนุนการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให

สอดคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ของ มก.ฉกส. และความตองการของหนวยงาน

นิยามศัพท
ระบบ หมายถึง แนวทางหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง

เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ  แนวทางหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไม
วาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ  องคประกอบของระบบ ประกอบดวย
ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิตและขอมูลปอนกลับ

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคกร หนวยงาน  หรือกลุมบุคคลผูดําเนินงาน

บูรณาการ หมายถึง ความเชื่อมโยงของขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศ เปนองครวมหนึ่งเดียว
ประสานกัน เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสํานักวิทยบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  ระบบสารสนเทศ ท่ี สวบ. จัดหาและพัฒนาข้ึน รวมท้ัง สื่อและ
อุปกรณเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
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เกณฑมาตรฐาน (ขอ)
1. มีระบบและกลไกของการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
2. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดําเนินการใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอน
3. มีการดําเนินงาน บูรณาการขอมูล การใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
4. ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกของการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

1.1 มีการกําหนดแผนปฏิบัติงาน หรือ วิธี หรือ ข้ันตอน ในการดําเนินการเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน  โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินการ

1.2 มีการพัฒนาระบบแบะกลไกของการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีมีความ
ถูกตอง แมนยํา  ครอบคลุม และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการ

2. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดําเนินการใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน มีการกําหนดคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดําเนินการท่ีรบัผิดชอบ ในการ
ดําเนินงานหรือพัฒนาการใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

3. มีการดําเนินงาน บูรณาการขอมูล การใหบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน มีการ
ดําเนินงาน เพ่ือเชื่อมโยงหรือบูรณาการ  ระบบสารสนเทศหรือขอมูล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามภารกิจของหนวยงานและหนวยงานภายนอก ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน

4. ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน มีระบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน และการประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการ ในการสนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือ
วัดคุณภาพของการดําเนินงาน

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน นําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง วิเคราะหผลประเมิน  รายงานผลการดําเนินงาน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
เสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีระบบและกลไกของการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  2. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดาํเนินการใหบริการเพื่อสนับสนนุ

การเรียนการสอน
  3. มีการดําเนินงาน บูรณาการขอมูล การใหบริการเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน
  4. ประเมินผลการดาํเนินงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน
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ผลดําเนินงาน
1. มีระบบและกลไกของการบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

สํานักวิทยบริการ มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการจากผูที่เก่ียวของทั้งจากเจาของขอมูล
และจากผูใชบริการ   และนําขอมูลที่รวบรวมเขาที่ประชุม  เพื่อจัดลําดับความสาํคัญของระบบสารสนเทศที่ตองการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการบริการใหดีข้ึน (หมายเลขเอกสาร 5.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสาํนัก
วิทยบริการ คร้ังที่ 2/56) (หมายเลขเอกสาร 5.2-1-2 รายงานความตองการของสํานักวทิยบริการ ป 2556) โดย
กําหนดใหฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ ทําการออกแบบและวิเคราะหระบบสารสนเทศ และจัดทาํแผนเพื่อสนับสนนุ
การเรียนการสอน (หมายเลขเอกสาร 5.2-1-3 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ป 2555 และ 2556)

2. มีคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดาํเนินการใหบริการเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน
สํานักวิทยบริการโดยคณะกรรมการบริหารสํานักวทิยบริการ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ

ใหบริการ (หมายเลขเอกสาร 5.2-2-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ) รับผิดชอบในการรวบรวม
ความตองการของผูใชบริการ และวิเคราะหขอมูล จัดลําดับความสําคัญของงานที่ใหบริการ และมอบหมายใหฝาย
เทคโนโลยสีารสนเทศ   พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับความตองการของผูใชบริการใหการทํางานมีความ
ถูกตอง สะดวก รวดเร็วมากข้ึน เพื่อลดขอรองเรียนของผูรับบริการ

มีคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดาํเนินการ คือ บุคลากรทุกฝาย ที่ไดรับมอบหมายงานตาม
ภารกิจสํานักวิทยบริการ เพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกิดข้ึนในการทํางาน

นอกจากนี้ สวบ. ยังรวมเปน คณะกรรมการตางๆ เชน  คณะกรรมการบันทึกขอมูลตารางเรียน
คณะกรรมการจัดสอบ  คณะกรรมการสําเนาขอสอบ (หมายเลขเอกสาร 5.2-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการจัดสอบ)  (หมายเลขเอกสาร 5.2-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบนัทึกตารางเรียน)

3. มีการดําเนนิงาน บูรณาการขอมูล การใหบริการเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน
สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานพฒันาระบบสารสนเทศ  ขอมูลมีความเชื่อมโยงกัน สามารถ

เขาถึง ใชงาน ขอมูลเดียวกันได  โดยในระบบสารสนเทศตางๆ จะมีการรับสงขอมูลกันตลอดเวลา  ทาํใหขอมูลที่ได
ถูกตอง รวดเร็วและสามารถตอบสนองความตองการใชสารสนเทศของผูใชบริการไดทนัเวลา และแตละฝายก็ไดรับ
มอบหมายงานตามภารกิจ เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน ดงันี้

ฝายทะเบียนและประมวลผล มหีนาที่รับผดิชอบขอมูลและวิเคราะหงานบริการ ไดแก งาน
ทะเบียนนิสิต ขอมูลการลงทะเบียนเรียน การจัดประเมินการเรียนการสอน  กําหนดปฏิทินการศึกษา

ฝายบริการการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบขอมูลและวิเคราะหงานบริการที่เก่ียวกับขอมูล
หลักสูตร ขอมูลรายวิชา ขอมูลตารางเรียน-ตารางสอบ  จัดการโสตทัศนปูกรณภายในหองเรียน  อบรม E-student

ฝายหองสมุด มีหนาที่รับผดิชอบขอมูลและวิเคราะหงานบริการดานสื่อการเรียนการสอน  จดัหา
หนังสือหรือสื่อ  จากความตองการของ นิสิต อาจารย และบุคลากร

ฝายบริหาร มีหนาที่เปนสวนกลาง  ในการรับ-สงขอมูล  ประชาสัมพันธ  จากหนวยงานตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกสํานักวิทยบริการ  เพื่อใหงานบริการของทุกฝายดําเนินการไปไดดวยดี

ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ มีหนาที่รับผิดชอบวิเคราะห ออกแบบและงานพฒันาโปรแกรมหรือ
ระบบสารสนเทศ จากความตองการของฝายตางๆ และจากความตองการของ นิสิต อาจารย บคุลากร ภายใน
มหาวิทยาลยั เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน อีกทั้งยังดูแลรับผิดชอบดานฐานขอมูล  เว็บไซต และเครือขาย
อินเตอรเน็ต ภายในมหาวิทยาลยั
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4. ประเมินผลการดาํเนินงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
สํานักวิทยบริการไดทําการประเมินผลความสาํเร็จและประเมินผลความพงึพอใจในระบบ

สารสนเทศทีพ่ัฒนา (หมายเลขเอกสาร 5.2-4-1 รายงานผลประเมินผลความพงึพอใจในระบบสารสนเทศที่
พัฒนาข้ึนเอง)

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน
จากผลการประเมิน มีการทบทวน ไดนํามาปรับปรุงการบริการเพื่อใหไดระบบสารสนเทศ และ

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน  เพื่อลดขอผิดพลาด ขอเสนอแนะ จากนิสิต อาจารย บุคลากร (หมายเลขเอกสาร 5.2-5-1
รายงานผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศ)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

5.2 - - 5 ขอ - - 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้
ที่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

5.2 - - 5 ขอ - - 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ -

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ คร้ังที่ 2/56
5.2-1-2 รายงานความตองการของสาํนักวิทยบริการ ป 2556
5.2-1-3 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ป 2555 และ 2556
5.2-2-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาการใหบริการ
5.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดสอบ
5.2-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบันทึกตารางเรียน
5.2-4-1 รายงานผลประเมินผลความพงึพอใจในระบบสารสนเทศทีพ่ัฒนาข้ึนเอง
5.2-5-1 รายงานผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน

สํานักวิทยบริการ  เปนหนวยงานสนบัสนุนการเรียนการสอนโดยมีหนวยงานยอยภายในสํานักวทิยบริการ
5 ฝายไดแก  ฝายบริหาร  ฝายทะเบียนและประมวลผล ฝายบริการการศึกษา ฝายหองสมุด  และฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่มีการดําเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจของสํานัก และในปงบประมาณ 2556 ไดทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดดังตารางท่ี 7

ตารางท่ี 7 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

หมายเหตุ
2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%

หรือสัดสวน)ตัวหาร
องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน

ขอ 5 5 5 5.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 ผลการประเมิน

(เต็ม 5)
หมายเหตุ

2556 2557 ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
หรือสัดสวน)ตัวหาร

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน

ขอ 5 5 5 5.00
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดบัความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ
เปาหมาย 5 ขอ
รอบระยะเวลา ปงบประมาณ 2556
เกณฑมาตรฐาน
กรรมการ
ประเมิน

ประเมิน
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน

  1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนนิงานหลัก (Core Process) ที่สาํคัญ
ครบถวน ครอบคลุมการดําเนนิงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความ
เชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทําใหการดําเนนิงานของหนวยงานหรือของ
มหาวิทยาลยัมีความสอดคลองกัน

  2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สาํคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core
Process) ที่สาํคัญจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ

  3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําคูมือการปฏิบัตงิาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน

  4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด
ขอผิดพลาดลดขอรองเรียน เปนตน

  5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอ
ตอผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนด
กระบวนการที่จะดําเนนิการในปงบประมาณตอไป

ผลการดําเนินงาน
1. ในปงบประมาณ 2556 สํานักวทิยบริการ ไดทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักของสํานักวทิย

บริการ โดยไดนําภารกิจของสํานักวิทยบริการ ทั้ง 7 ขอ ดังนี้
1. สงเสริม สนับสนนุ พัฒนา บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหาร
2. สงเสริม  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทัง้จดหมายเหตุ
3. สนบัสนุนและบริการสารสนเทศนิสิต
4. สงเสริม สนับสนนุและใหบริการการศึกษา
5. บริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบงาน สรางจิตสํานึกในการบริการ
6. พัฒนาศักยภาพและทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมัยใหกับนิสิตบุคลากรมก.ฉกส.และชุมชน
7. สืบสาน  สนับสนุน การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  และปลูกฝงวัฒนธรรมการรักองคกร

ซึ่งแตละภารกิจจะมีแตละฝายเปนผูรับผิดชอบหลัก มาวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ
ผานการประชุมฝาย ดังนี้ ภารกิจที่ 1 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนกระบวนการดําเนนิงานทั้ง 3 งานของฝาย
เพื่อจัดทําเปนคูมือบริการซอมคอมพิวเตอร (หมายเลขเอกสาร 6.1-1-1 คูมือบริการซอมคอมพิวเตอร) ภารกิจที่
2 ฝายหองสมุด ทบทวนกระบวนงานตามคูมือสาํหรับการปฏิบตัิงานในกระบวนงานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ดวยระบบ RFID (หมายเลขเอกสาร 6.1-1-2 คูมือสําหรับการปฏิบัติงานในกระบวนงานยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศดวยระบบ RFID) ภารกิจที่ 3 ฝายทะเบียนและประมวลผล ทบทวนกระบวนงานการดําเนินการจัดสอบ
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จนไดคูมือการปฏิบัติงานการดาํเนินงานขอสําเร็จการศึกษา สาํหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (หมายเลข
เอกสาร 6.1-1-3 คูมือการปฏิบัติงานการดําเนินงานขอสาํเร็จการศึกษา สําหรับการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรี ) ภารกิจที่ 4 และ 6 ฝายบริการการศึกษา ทบทวนกระบวนงานจัดการศึกษาในการพฒันาระบบสารสนเทศ
ตารางเรียน (หมายเลขเอกสาร 6.1-1-4 คูมือจัดตารางเรียนตารางสอบ) และภารกิจที่ 5 และ 7 ฝายบริหาร
ทบทวน คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ สาํนักวิทยบริการ V.2 (หมายเลขเอกสาร 6.1-1-5
คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ สาํนักวทิยบริการ V.2)

2. จากการวิเคราะหกระบวนงานทัง้ 5 ฝาย สาํนักวิทยบริการ ไดเสนอเขาที่ประชุมหัวหนาฝาย
(หมายเลขเอกสาร 6.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักวิทยบริการ ) และมีมติใหทบทวน
กระบวนงานที่ครอบคลุมภารกิจของสํานักวิทยบริการ และตรงกับความคาดหวังของผูรับบริการในรายงานผลการ
ตรวจประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการ ประจาํปการศึกษา 2555 (หมายเลขเอกสาร 6.1-2-2 รายงานผลการ
ตรวจประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการ ประจาํปการศึกษา 2555) จึงไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เก่ียวของ
กับขอมูลนิสิต ตั้งแต การเขาศึกษา จนกระทัง่สาํเร็จการศึกษา เพื่อสามารถใหขอมูลมีความเชื่อมโยงกัน ถูกตอง
และสามารถตอบสนองความตองการใชสารสนเทศของผูใชบริการไดทนัเวลา จงึจําเปนเรงดวนในการให
ความสําคัญตอกระบวนงานนี้ สํานักวิทยบริการ จึงไดเลือกกระบวนงานการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ มาจดัทํา
และทบทวนกระบวนการดาํเนินงานหลักทั้งนี้กระบวนงานอ่ืนๆของทุกฝายยังคงพฒันาและปรับปรุงตอไป โดยมี
หัวหนาฝายเปนผูกํากับ ติดตามดูแล

3. สํานักวิทยบริการ ไดทบทวนขอกําหนดและกระบวนงานระบบสารสนเทศที่เก่ียวของกับนสิิต ที่ใช
ภายในวิทยาเขต พรอมทั้งศึกษาและวิเคราะหความตองการจากผูที่เก่ียวของ เพื่อทําการรวบรวมขอมูลและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ที่สามารถตอบสนองความตองการใชสารสนเทศของผูใชบริการไดทนัเวลา เชนระบบ
รับเขาศึกษา ที่หนวยงานสามารถเขาไปรายงานสถิตจํานวนผูมีสทิธิ์เขาศึกษา บุคคลภายนอกสามารถทราบ
รายละเอียดการสมัครเขาศึกษา และผูสมัครสามารถดูรายละเอียดของตนเองวาดูในข้ันตอนไหน ระบบบนัทึก
ขอมูลรายวิชา (เวอรชัน่ใหม) เก่ียวกับการบันทึกขอมูลหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใชหองเรียน ให
คณะเปดรายวชิาผานระบบและฝายบริการการศึกษาจัดหองเรียน และมีรายงานตารางเรียนสาํหรับนิสิตรายบุคคล
ตารางสอนสําหรับอาจารยรายบุคคลรวมถึงรายงานการใชหองเรียน ระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน
สําหรับคณะและสาํนักใชล็อคสทิธิ์การลงทะเบียนเรียนในเร่ืองหนี้สิน เชนคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาปรับ
หองสมุด คางชาํระคาหอพัก หรือคางชําระคาอุปกรณในหองปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูลนิสิต ระบบสารสนเทศ
ทะเบียน ใหฝายทะเบยีนและประมวลผลลงทะเบียนเรียน การเพิ่มรายวิชา การถอนรายวิชา บันทึกผลการเรียน
การแกไขผลการเรียน การออกรายงานตางๆ ระบบตรวจจบการศึกษา นิสิตสามารถตรวจสอบขอมูลและวางแผน
เพื่อขอสําเร็จการศึกษาในเบื้องตนได

4. หลังจากเปดใชระบบในภาคปลายปการศึกษา 2555 สํานักวิทยบริการไดรับทราบปญหาจากผูใช
ระบบหลากหลายวิธีและผูพฒันาระบบ สารสนเทศ มีการประเมินความพึงพอใจ และนาํผลดงักลาว เพื่อมา
ปรับปรุงระบบในภาคตน ปการศึกษา 2556 (หมายเลขเอกสาร 6.1-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ผูใชระบบ)

5. สํานักวิทยบริการ ไดกํากับติดตามและประเมินผลการปรับปรุง พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการ
ปรับปรุง (หมายเลขเอกสาร 6.1-5-1 รายงานผลการปรับปรุงการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ) เพื่อเสนอตอผูชวย
ผูอํานวยการซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการใหดูแลโดยตรง เพื่อใหพิจารณาและเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับ
กระบวนการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ ซึ่งผูชวยผูอํานวยการมขีอเสนอแนะเก่ียวกับระบบตรวจจบการศึกษา โดย
เสนอแนะใหฝายทะเบียนและประมวลผลประสานกับผูดูแลระบบ ปรับปรุงระบบการตรวจจบการศึกษา
(Graduate Student) ใหสามารถตรวจตามโครงสรางหลักสูตรและสามารถพิมพรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาออก
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จากระบบไดตามรูปแบบของสํานักทะเบียนและประมวล เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดและลดระยะเวลาใน
การทํางาน และระบบกําหนดสทิธิ์การลงทะเบียนเรียน ใหจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรผูใชระบบ เพื่อ
ลดระยะเวลาการปลดล็อคสิทธิก์ารลงทะเบียนเรียน และนิสติสามารถลงทะเบียนเรียนไดตามกําหนดปฏิทนิ
การศึกษา (หมายเลขเอกสาร 6.1-5-2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรวบรวมขอมูลปรับปรุงระบบสารสนเทศ)

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบงชี้

ที่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย

2556
การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

6.1 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
 เทากับผลการประเมินตนเอง  แตกตางจากผลการประเมินตนเอง

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย
2556

การประเมิน
เปาหมาย

เปาหมาย
25572554 2555 2556 2554 2555 2556

6.1 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4
คะแนน

5
คะแนน

5
คะแนน

5 ขอ บรรลุ 5 ขอ

หมายเหตุ : ไมพบหลักฐานขอ –

รายการหลักฐาน
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

6.1-1-1 คูมือบริการซอมคอมพิวเตอร
6.1-1-2 คูมือสําหรับการปฏิบัติงานในกระบวนงานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศดวยระบบ RFID
6.1-1-3 คูมือการปฏิบัติงานการดําเนนิงานขอสําเร็จการศึกษา สาํหรับการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรี
6.1-1-4 คูมือจัดตารางเรียนตารางสอบ
6.1-1-5 คูมือการปฏิบัติงานการขออนุมัติเดินทางไปราชการ สาํนักวทิยบริการ V.2
6.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักวิทยบริการ
6.1-2-2 รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการ ประจาํปการศึกษา 2555
6.1-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบ
6-1-5-1 รายงานผลการปรับปรุงการบูรณาการขอมูลสารสนเทศ
6-1-5-2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรวบรวมขอมูลปรับปรุงระบบสารสนเทศ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน
การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสทิธิผลการดาํเนินงาน พจิารณาในตามองคประกอบ

คุณภาพ 6 องคประกอบ โดยมตีัวบงชีท้ั้งหมด 12 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนาํเขา กระบวนการ
และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดบั มีคะแนนตัง้แต 1 ถึง 5
กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย
และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน

การพิจารณาผลการประเมนิคุณภาพของสํานักวทิยบริการ พบวา  มีการดําเนนิงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดของ มก. จํานวน 12 ตัวบงชี้
โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลีย่ 4.92 คะแนน  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ (ป.2)

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องคประกอบท่ี 1
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 2
ภารกิจหลัก

- - 5.00 5.00 4.50 4.52 4.66 4.68 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 3
การบริหารและจัดการ

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 4
การเงินและ
งบประมาณ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 5
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 6
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.52 4.91 4.92
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนนุพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานของสาํนักวทิยบริการ 4 ดาน ไดแก

1. ดานการสนับสนนุพันธกิจดานการเรียนการสอน
2. ดานการสนับสนนุพันธกิจดานการวิจัย
3. ดานการสนับสนนุพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม
4. ดานการสนับสนนุพันธกิจดานการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม รายละเอียด  ดังนี้
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1. การสนับสนุนพันธกิจดานการเรียนการสอน พบวา

1.1 ดานปจจัยนําเขา
สํานักวิทยบริการ ไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล มีการจัดทาํ

แผนพัฒนาบุคลากร และเสนทางความเจริญกาวหนาตามสายงาน (career path) เพื่อวิเคราะหระยะเวลา
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน มีการสนับสนนุใหบุคลากรในสาํนักวิทยบริการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดย
การบริหารงานในรูปแบบของคณะทํางาน  คณะกรรมการ  มีการถายทอดความรู  การถายทอดประสบการณ
และสงเสริมพฒันาบุคลากรสํานกัวิทยบริการ ใหสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมปีระสทิธิภาพ  เชน  การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู  ตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน เมื่อบุคลากรเดินทางไปอบรม สมัมนาเพื่อทักษะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เมื่อกลับมาแลวจะมีการถายทอดใหกับเพื่อนรวมงานที่มลีักษณะงานใกลเคียงกันหรือ
มีความเก่ียวโยง สอดคลองกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการลดทรัพยากรในการบริหารจัดการ และหนึ่งคนสามารถทํางาน
ทดแทนกันได นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมบอรดชวนรู  การจัดทําคูมือปฏิบัตงิาน ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากร
มีตําแหนงทางดานการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพของการมีภาวะผูนาํ และการมีสวนรวมในการบริหาร  โดย
พัฒนาจากหัวหนางานมาเปนหัวหนาฝาย และหัวหนาฝายมาเปนผูชวยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  และจาก
ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการมาเปนรองผูอํานวยการสาํนกัวิทยบริการ เปนตน

นอกจากนี้สาํนักวิทยบริการดําเนินการดานบริหารความเสี่ยงโดยไดกําหนดประเด็นความเสี่ยง ไดแก
1) ความเสี่ยงตามบริบทของหนวยงาน เร่ือง โสตทัศนปูกรณ ประจําหองเรียน 2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน
เร่ืองขอมูลสูญหาย 3) ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก เร่ือง แผนรับรองสถานการณฉุกเฉิน และ 4) แผนความ
ตอเนื่องสํานักวิทยบริการ ตลอดจนไดมสีวนรวมในการเปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับวิทยาเขตดวย

1.2 ดานกระบวนการ
สํานักวิทยบริการไดดําเนนิการสนับสนุนการเรียนการสอนเปนหลัก ไดแก

- งานทะเบียน การประสานงานการรับเขาศึกษา การออกรหัสประจําตัวนิสิตและ
ประสานงานการจัดทําบัตรนิสติ การลงทะเบียนเรียน  การเพิ่ม-งดรายวิชา การบนัทึกเกรดออนไลน  การบันทึก
การแกไขระดับคะแนน การจัดสงผลการเรียนนิสิตถึงผูปกครอง การดําเนินการเก่ียวกับสถานภาพนิสิต การเทียบ
โอนรายวิชา  การเปลีย่นแปลงขอมูลยายคณะ  สาขา  การใหคําแนะนําดานการศึกษา  การจดัทําและรายงานสถิติ
ทางการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ดูแลฐานขอมูลประวัตนิิสติ การใหบริการตรวจขอสอบ  การออกเอกสาร
การศึกษา การดําเนนิการดานการสําเร็จการศึกษา เปนตน

- งานหองสมุด  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหบริการภายในหองสมุด โดย
การสํารวจความตองการในการใชบริการ มีแบบเสนอแนะหนงัสือ/วารสาร การเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อคัดเลือก
เขาใหบริการภายในหองสมุด รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ ใหแกนิสิต ใน โครงการ
e-Student สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 รวมถึงการใชหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  กิจกรรมอบรมฐานขอมูล
หองสมุด สําหรับนสิิต และผูใชบริการ เปนตน กิจกรรมสงเสริมรักการอาน

สวนการพฒันาหองจดหมายเหตุ มก.ฉกส. งานหอจดหมายเหตุไดมีการออกแบบ
และรวบรวมขอมูลเชิงประวัติศาสตร ในรูปแบบของเอกสาร ภาพถาย และสิ่งของที่เก่ียวกับประวัติความเปนมา
ของวิทยาเขตฯ ตลอดจนการสมัภาษณผูที่มสีวนรวมในการกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ ยังไดพฒันารูปแบบการลงรายการฐานขอมูลจดหมายเหตุออนไลน ICA-Atom
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และไดนําเสนอผลงานภาคโปสเตอรในการสัมมนา PULINET วิชาการ คร้ังที่ 4 “นวัตกรรม : เคร่ืองมือสําคัญของ
หองสมุดยุค Social Network วันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2557”

- การบริการสารสนเทศ  มีการดําเนินการจัดทําระบบโครงขาย  ดูแลระบบ
อินเตอรเน็ต การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศนิสิตและ
ฐานขอมูล  การดูแลและบริหารระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การปรับปรุงอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับอาจารย
ประจําหองเรียน  ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใหพรอมและมีประสิทธิภาพสําหรับการเรียนการสอน  การ
ขยายเครือขาย ไดติดตามตรวจสอบและแกไขปญหาเครือขาย การลงทะเบียนระบบชื่อโดเมน การบริการเชื่อมตอ
การเชื่อมตอเครือขายภายในและระหวางวิทยาเขต การวางแผน การติดตั้ง การขยายและปรับปรุงเครือขาย การ
วางแผนการติดตั้ง  ขยายและการปรับปรุง การติดตั้ง สวิทซและเราเตอร การตรวจสอบ รายงานสถานภาพการใช
งาน การวางแผนและกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย การติดตั้ง เครือขายไรสาย สวนดาน
คอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการไดดูแลเคร่ืองแมขาย ที่ใหบริการภายในวิทยาเขตฯ ตรวจสอบและแกไขปญหา
เคร่ืองแมขาย การจัดการบัญชีผูใช การรักษาความปลอดภัยเคร่ืองแมขาย การใหบริการ Web Hosting การตอบ
ปญหา นอกจากนั้นยังมีการสนบัสนนุและชวยเหลือดานเครือขายทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตฯ สนับสนุน
การฝกอบรม สนับสนนุการพัฒนาและออกแบบเว็ปเพจ  และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ
รวมทั้งใหคําปรึกษาดานเครือขายแกหนวยงานราชการภายนอก

- การใหบริการโสตทัศนปูกรณ  มีการดําเนินการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ
ไดแก  ระบบภาพ  ระบบเสียงภายในหองเรียน อาคารเรียนรวม (อาคาร 2) อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 6 อาคาร
8) อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาคาร 7) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) และอาคารพิพิธภัณฑ
องคความรูนิธิปญญา (อาคาร 13) เปนตน ทัง้นี้เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนีไ้ด
ดําเนินการถายทอดสัญญาณในกิจกรรม "หนึ่งใจ.ติวใหนอง OSOTSPA Road to University" โดยถายทอด
สัญญาณจาก ระบบการเรียนการสอนทางไกล จาก มก.ฉกส. ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2556 นอกจากนั้นยังไดดําเนนิการ
ถายทอดสัญญาณในระบบ Video Conference ทั้ง 4 วิทยาเขต ในโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา ประจาํป งบประมาณ 2556 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 มีการใหสนับสนุนอุปกรณโสตทัศนปูกรณใน
การจัดงานกาชาดประจําป จังหวัดสกลนคร ในวนัที่ 21-31 มกราคม 2557

- การบริการการศึกษา  ใหบริการดานการจัดฝกอบรมใหแกนิสิต ไดแก โครงการ
e-Student และจัดอบรมใหแกบุคลากรในโครงการ e-Teachers & e-Staffs กิจกรรม ปรับปรุงขอสอบมาตรฐาน
เพื่อการประเมินทักษะดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของวิทยาเขตฯ ที่ใชวัดทักษะนิสติดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของวิทยาเขตฯ นอกจากนี้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.ฉกส. เพื่อหารือเก่ียวกับการพัฒนางานดาน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และชี้แจงนโยบายตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนนิงานดานวชิาการของวิทยาเขตให
สอดคลองกับแนวทางของมหาวทิยาลัย ทั้งนีฝ้ายบริการการศึกษาไดดาํเนนิการเก็บรวบรวมหลกัสูตรตางๆ ใน
รูปแบบของหองสมุดหลักสูตร เพื่อใหบริการสําหรับการสรางหลักสูตร การจัดหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
สําหรับคณะตางๆ ตลอดจนการใหขอมูลคําแนะนําดานหลักสตูร แกนิสิต และอาจารย รวมไปถึงงานบริการตางๆ
ของฝายบริการการศึกษา ทัง้การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และการบริการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการพัฒนาทักษะดานวิชาการ ตลอดจนการดําเนินงานประสานงานดานบัณฑิตศึกษากับวิทยาเขต
บางเขนดวย
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1.3 ดานผลผลิต
สํานักวิทยบริการ มีการดําเนนิการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนตามขอบเขตภารกิจที่รับผิดชอบ ไดแก
1. บริการจัดฝกอบรมการพัฒนาทักษะดาน ICT ดานการอบรมการใชโสตทัศนูปกรณเบื้องตน

ใหแกแมบานประจาํอาคาร
2. บริการเคร่ืองมืออุปกรณคอมพิวเตอร  อุปกรณโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้งในกิจกรรมตางๆ

ที่วิทยาเขตฯ จัดข้ึน
3. บริการตรวจขอสอบดวยเคร่ืองตรวจขอสอบปรนัยใหอาจารยจากคณะตาง ๆ รวมถึง

หนวยงานราชการภายนอกดวยในลักษณะของโครงการพฒันาวชิาการ
4. บริการวิชาการดานหองสมดุ  กิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ แกนิสิต อาจารย  เจาหนาที่

และผูใชบริการภายนอก มก.ฉกส. ตลอดจนมีการประชุมเครือขายหองสมุด 4 วิทยาเขตโดยการหมุนเวียนเปน
เจาภาพ

นอกจากนี้ สาํนักวิทยบริการ  มทีี่ปรึกษามาจากประชาชนซึง่เปนที่ปรึกษาระดับมหาวทิยาลัย
และระดับวทิยาเขต  ซึ่งใหคําปรึกษาทั้งอยางเปนทางการในการประชุมคณะกรรมการประจาํสาํนักวิทยบริการ
และมีการใหคําปรึกษาอยางไมเปนทางการ  โดยวิทยาเขตฯจะเปนผูรับผิดชอบจัดกิจกรรมอยางเปนทางการ
สําหรับบางภารกิจที่เปนสวนงานเฉพาะของสํานักวิทยบริการ  เชน  การจัดทาํหอจดหมายเหตุ เปนตน

2. การสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย พบวา
2.1 ดานปจจัยนาํเขา

หองสมุด มก.ฉกส. ไดใหบริการสืบคนฐานขอมูลสาํหรับการ อางอิง สนับสนนุการทาํวิจัยการ
สนับสนนุแหลงขอมูล หรือ ฐานขอมูลการสืบคนตางๆ ที่เปดใหบริการภายในหองสมุด สวนงานหอจดหมายเหตุ
ไดมีการรวบรวมขอมูลและปรับปรุงขอมูล เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลจดหมายเหตุ Online (ICA-Atom) และกําลัง
ดําเนินการจัดทําเว็ปไซตเพื่อใหบริการขอมูลเก่ียวกับวิทยาเขตฯ ที่ http://office.csc.ku.ac.th/woodland/
นอกจากนี้ ยังไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย จากสาํนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  เพื่อให มก.
ฉกส. เปนปรึกษาการวิจัยการศึกษาผลสําเร็จของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และการพัฒนากองทุนหมูบาน
เปนสถาบันการเงนิชุมชน ซึ่งการวิจัยนี้เปนการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ในลักษณะ
ของโครงการพัฒนาวิชาการ

2.2 ดานกระบวนการ
งานหอจดหมายเหตุ ฝายหองสมุด ไดมีการนาํขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาเพื่อตรวจสอบ

ความนาเชื่อถือของขอมูลกอนการพัฒนาฐานขอมูล ใหสามารถใชงานไดในระบบออนไลน และ เปดใหบริการ
สืบคนเอกสารจดหมายเหตุ ที่ http://nisitmis.csc.ku.ac.th/webapp2/archive/archive_datalist.php และ
ดําเนินการพฒันาหองจดหมายเหตุ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) โดยกําลงัดําเนนิการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียและจัดทาํนทิรรศการถาวรในหองตรงตามแบบที่ไดออกแบบไว ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมความพรอมตอ
การเยี่ยมชม ตลอดจนใหบริการคนควา อางอิงเก่ียวกับประวัติและพัฒนาการของโครงการจัดตัง้ จนกลายเปน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครในปจจุบนั ตลอดจนรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูที่มีสวนรวมใน
การกอตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโครงการประวัติศาสตรบอกเลา จะมีการสัมภาษณบุคคล
รวมเหตุการณในการกอตั้งวิทยาเขตฯ เพื่อเติมเต็มประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครใหสมบูรณยิ่งข้ึน โดยไดสัมภาษณบุคคลรวมเหตุการณในการกอตั้ง
วิทยาเขตฯ 7 ทาน
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สวนการวิจัยที่ไดรับจากภายนอก สํานักวิทยบริการไดกําเนินการศึกษาผลสาํเร็จของกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ทั้งนี้ มก.ฉกส. ไดรวมกับมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  ไดจัดทําการวิจัยดังกลาว
เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว และกําลังดําเนนิการวิจัย เร่ือง การพัฒนากองทุนหมูบานเปนสถาบนัการเงินชุมชน ซึง่
การวิจัยนี้เปนการไดรับการสนบัสนนุงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ในลักษณะของโครงการพัฒนาวิชาการ

2.3 ดานผลผลิต
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศไดรวมมือกับงานหอจดหมายเหตุในการพัฒนาฐานขอมูล

และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจบุันเปนฐานขอมูลสําหรับการสบืคน อางอิง  สนับสนนุการทาํวิจัย นอกจากนี้
หองสมุดยังมีการสนบัสนุนการทําวิจัยของนสิิต  อาจารย เจาหนาที่ และผูใชบริการภายนอก  โดยการแนะนําการ
ใชฐานขอมูลออนไลนทีส่ํานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  และฐานขอมูลจาก ThaiLis สวนการวิจัยของกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ นั้น  สงผลใหวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ไดมผีลงานวิจัยจาก
ภายนอกเพิ่มข้ึน  ทั้งนี้เพื่อเปนการตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย

3. การสนับสนุนพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา

3.1 ดานปจจัยนําเขา
สํานักวิทยบริการมีทรัพยากร  ไดแก  บุคลากร  อุปกรณ  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่พรอมในการใหบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งปจจบุันไดรับการเชื่อถือจากสังคมชุมชน ภายนอก รวมถึง
ตางประเทศ คือ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่เห็นไดจากการแจงความตองการในการขอใช
บริการอยูเปนประจาํ

3.2 ดานกระบวนการ
การที่สํานักวิทยบริการ มีความพรอมในการใหบริการวิชาการแกสังคมเปนทุนเดิมนัน้

ผูบริหารทุกระดับในสํานักวิทยบริการจะมีการกระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการนําความรู
ความเชี่ยวชาญเผยแพรสูสังคม ชุมชนรอบขาง  ตอบสนองความตองการของสังคม  ชุมชน รวมถึงตางประเทศ คือ
จากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนาลาว ซึ่งถือวาเปนการแสดงศักยภาพ และประสทิธิภาพของบุคลากรและ
หนวยงาน และเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนดวย นอกจากนัน้ สาํนกัวิทยบริการยังเปน
แหลงฝกงานใหกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนครอยางตอเนื่องหลายปการศึกษา

3.3 ดานผลผลิต
- สํานักวิทยบริการไดมีการดาํเนินการบริการวิชาการ แกสังคม ไดแก กิจกรรมหองสมุด

เคลื่อนที่ กิจกรรมเคลื่อนที่มาหองสมุด  กิจกรรมหองสมุดนนทรีอีสานเพื่อสังคม การใหบริการตรวจขอสอบดวย
เคร่ืองตรวจขอสอบปรนัย  และการออกรายงานผลคะแนน ตามเงื่อนไขที่ผูทาํสัญญาจางกําหนด การให
คําปรึกษาในการวางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระดับโรงเรียน และการใหความรูแกบุคลากรทางการศึกษาแก
มหาวิทยาลยัสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว

- ฝายหองสมุดไดจัดโครงการหองสมุดนนทรีอีสานบริการวชิาการแกชุมชน ในกิจกรรม
หองสมุดนนทรีอีสานเพื่อสังคม ณ โรงเรียนบานบะหวา อ. อากาศอํานวย จ. สกลนคร

- ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ และฝายหองสมุดไดดาํเนนิการจดัโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร
การพัฒนา ผลการดําเนนิงานโครงการพัฒนาทักษะดาน ICT แกบุคคลในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนและ
บุคลากรในอนุภูมิภาคลุมน้าํโขง ในกิจกรรม พัฒนาหองสมุดและพัฒนาทักษะ ICT กลุมบุคลากรในอนุภูมิภาค
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ลุมน้ําโขง ณ มหาวิทยาลัยสะหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศยงัไดดาํเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะดาน ICT แกบุคคลในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
แบงออกเปน 2 กิจกรรม ไดแก

1. กิจกรรมการจัดอบรมเกษตรกร จังหวัดสกลนคร ณ มก.ฉกส.
2. กิจกรรมการจัดอบรม ณ ศูนยสายใยรัก ณ บานบะหวา ศูนย 3 วัย อ. อากาศอํานวย

จ. สกลนคร
- ฝายบริการการศึกษาไดดาํเนนิการผลิตสื่อการเรียนรูดวยตนเอง เร่ืองการปลูกขาวพันธ

สกลนคร ใหแกศูนยศึกษาการพฒันาภูพาน  อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ จังหวัดสกลนคร
นอกจากนี้ สาํนักวิทยบริการยังไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในการบรรยาย เร่ืองบทบาทหนาที่ที่

สรางความประทบัใจในการใหบริการ แกบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม  การไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
บริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับจังหวัด ของจังหวดัสกลนคร  การเขารวมกําหนดแนวทางการพัฒนา
พิพิธภัณฑภูพาน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณดานการทองเที่ยว  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑเพื่อ
รองรับการพัฒนาไปสูประชาคมอาเซียน ขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร  และการไดรับการเปน
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจอานและประเมินบทความ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแกน

4. การสนับสนุนพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา

4.1 ดานปจจัยนําเขา
สํานักวิทยบริการไดดําเนนิการจัดโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม

โดยมีการดําเนนิการจัดข้ึนเองและไดเขารวมกับคณะ / สาํนัก  หรือวิทยาเขตฯ จัดข้ึน  ทั้งนี้ทางสาํนักฯไดใหการ
สนับสนนุดานบุคลากร  อุปกรณโสตทัศนูปกรณ ตลอดจนอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อการจัดโครงการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่หนวยงานอ่ืนๆ จัดข้ึนทุกโครงการ/กิจกรรม นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่วิทยาเขตฯและหนวยงานภายนอกจัดข้ึนแลว สํานักวิทยบริการโดยฝายบริหารจัดไดจัดกิจกรรม
โครงการสัมมาทิฐิ โครงการรดน้ําขอพรจากผูบริหาร สาํนักวทิยบริการ

4.2 ดานกระบวนการ
สํานักวิทยบริการไดมีการดําเนนิการดานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของคณะทาํงาน

ซึ่งมีฝายบริหารเปนเจาภาพหลกั ทั้งนี้ไดสนบัสนุนการจัดกิจกรรมในภาพรวมของวิทยาเขตฯ ดวย สวนกิจกรรมที่
เก่ียวของกับการจัดนิทรรศการนั้น งานหอจดหมายเหตุจะเปนผูรับผิดชอบหลัก ซึ่งทางหนวยงานภายนอกไดขอ
ความรวมมือในการจัดนิทรรศการตาง ๆ อยูเปนประจาํ

4.3 ดานผลผลิต
ประเภททํานุบาํรุงศาสนา  ไดแก โครงการทําดีเพื่อแม วันที่ 24 สิงหาคม 2556

การทําบุญประจาํเดือนตุลาคม 2556 โครงการสัมมาทิฐิ วันที่ 4 มกราคม 2557 และรวมการเปนเจาภาพทอดกฐนิ
กับทางวทิยาเขต วันที่ 10 กันยายน 2556

ประเภทเทิดทูนพระมหากษตัริย ไดแก โครงการนิทรรศการจดหมายเหตุตามโอกาส โดยงาน
หอจดหมายเหตุและองคความรูเปนผูดาํเนินการจัดนิทรรศการจดหมายเหตุเพื่อปลูกฝงความสาํนึกรักสถาบนั และ
ดําเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งจะมีหนวยงานภายนอกมาขอ
รับบริการ



110

รายงานการประเมนิตนเอง สํานกัวทิยบริการ  มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 3

ประเภทสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไดแก กิจกรรมรดน้ําขอพรจากผูบริหารสาํนักวิทยบริการ
ประเภทปลูกฝงจิตสาํนึกในการรักองคกรและทองถ่ิน  ไดแก การจัดนิทรรศการหมุนเวียน

เก่ียวกับประวัติและพฒันาการตลอดจน ตรา สัญลักษณของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพนัธใหนิสิตและบุคลากรไดรับทราบและปลูกฝงจิตสาํนึกรักองคกร  สวนการปลูกฝงจิตสํานึกรักทองถ่ิน
ไดแก การสงเสริมการแตงกายดวยผาไทยทองถ่ิน ตลอดจนการสนองนโยบายการเปนเมืองพุทธโดยการแตงกาย
ชุดสีขาวในวันพระ และในสัปดาหวิสาขบชูา เปนตน
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของสํานัก
การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักวิทยบริการ สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดทีค่วร

พัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดงันี้

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนงาน
จุดแข็ง
1. มีการนําปรัชญา ปณธิาน วสิัยทัศน ของสาํนักวิทยบริการ มาประกอบการจัดทาํแผนปฏิบตัิราชการ

ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางแผนกับปรัชญา ปณธิาน และวิสัยทัศนของสํานักวิทยบริการขับเคลื่อนองคกร
ใหพัฒนาไปแนวทางเดียวกันกับสํานักวิทยบริการ

2. มีแผนยทุธศาสตรการบริหาร สํานักวิทยบริการประจาํป 2555-2558 ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป ( ปงบประมาณ 2556 )

3. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทําแผนปฏิบัติราชการ มีการประเมินตัวบงชี้ระดบักลยุทธ
4. มถีายทอดแผนกลยุทธระดบัสํานักวิทยบริการลงไปสูระดับฝาย นาํไปสูการดําเนนิงานตามแผนที่ได

จัดทําไวครบทุกภารกิจ มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงมีการสรุปผลการดําเนนิงานและรายงานปญหา
อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแกไข เสนอตอผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ

จุดท่ีควรพัฒนา
1. การประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ปละ 2 คร้ัง
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดทําแผนงานเชงิรุกที่สนับสนนุสงเสริมใหนิสิต บคุลากร  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนของสํานกัวิทยบริการ
2. ควรวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ มาสูแผนปฏิบตัิราชการ ใหเปนรูปธรรม เชน เอกสารการ

วิเคราะหความเชื่อมโยง จากแผนกลยุทธ มาสูแผนปฏิบัติราชการ อยางนอยปละ 2 คร้ัง

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก
จุดแข็ง
1. มีการกําหนดภารกิจหลักเพื่อการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ตลอดจนมีการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

ที่สอดคลองกับพันธกิจของสาํนกัวิทยบริการและวิทยาเขตฯ ในดานการดาํเนินการจัดการเรียนการสอนเปนอยางดี
2. มีศักยภาพในการดาํเนินงานดานการใหบริการวิชาการตามภารกิจหลัก
3. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากโครงการ/กิจกรรมมาใชเปนแนวทางในการดาํเนินงาน
4. มีการเลือกตัวบงชี้เพิ่มเติมที่สามารถประเมินผลการดําเนนิงานและสะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลยั
5. มีการใชเทคโนโลยสีารสนเทศมาชวยในการสนบัสนุนการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
6. มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการปฎิบัติงาน
จุดท่ีควรพัฒนา

-
ขอเสนอแนะ

1. สํานักวิทยบริการใหความสําคัญเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการเปนสาํคัญ โดยมีการกําหนด
เปาหมายระดบัความพึงพอใจในระดับดีมาก และมีความพยายามดําเนนิการจัดใหบริการเพื่อวัดระดับความพงึพอใจ
ซึ่งหาก สํานักวทิยบริการไดมีการประเมินความพึงพอใจเปนระยะและวางแผนการใหบริการเพื่อใหไปเปาหมายที่
วางไวจะทาํใหงานที่ใหบริการมีประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการไดอยางดีเยี่ยม
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องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. มีการปรับโครงสรางการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับภารกิจหลัก
2. มีการดําเนนิงานและระบบการมอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชาที่ชดัเจน พรอมการติดตาม

งานอยางเปนระบบ
3. หนวยงานใหความสาํคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เชน การใหเขารับการอบรม/สัมมนา

เพื่อพัฒนาทักษะทางดานวิชาชพีตามภาระงานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี พรอมกับสงเสริมใหบุคลากรดํารง
ตําแหนงบริหาร

4. บุคลากรมีจิตใหบริการและมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยสีารสนเทศที่ดี
5. มีความพรอมทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ

บริหารจัดการไดอยางมปีระสทิธิภาพ
6. มีการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ มาถายทอดความรูในรูปแบบการจดัการ

องคความรู (KM)
จุดท่ีควรพัฒนา

-
ขอเสนอแนะ

-

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. มแีผนกลยุทธทางการเงิน
2. มกีารบริหารจัดการในทางการเงินที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได
3. มีศูนยกลางขอมูลทางการเงินจากสวนกลางของวิทยาเขตตามนโยบายรวมบริการประสานภารกิจ
จุดท่ีควรพัฒนา

-
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดาํเนินงานตามแผนและการรายงานผล

การเงินและงบประมาณ
องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จุดแข็ง
1. การนําระบบประกันคุณภาพเขามาใชในการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจประเมินภายในระดับฝาย

เปนประจาํทุกป ทั้งนี้เพื่อสะทอนถึงผลการดาํเนินงานและเพื่อใหเกิดการพัฒนาผลการดําเนนิงานตอไป
2. มีผูแทนที่ทําหนาทีป่ระกันคุณภาพของฝาย ฝายละ 2 คน เพื่อแตงตั้งเปนคณะทํางานประกันคุณภาพ

ของสํานักวิทยบริการ  ซึ่งเปนการขยายผลความรูความเชี่ยวชาญดานประกันคุณภาพใหกับบุคลากรอยางทั่วถึง
แตยังคงใหฝายบริหารเปนเจาภาพหลักในการดําเนนิงานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ

3. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอยางตอเนือ่งแมในสภาพแวดลอมที่จาํกัดทั้งเร่ือง
จํานวนคน และภารกิจหลักที่มมีากมาย

4. มตีัวบงชี้ตามเอกลักษณของสํานักวิทยบริการเพื่อสะทอนใหเห็นอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
5. มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพในระดับมหาวทิยาลัย โดยมสีถาบนัเขารวม 4 สถาบัน ไดแก มก.

ฉกส. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สกลนคร
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จุดท่ีควรพัฒนา
1. บุคลากรสวนใหญยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับการประกันคุณภาพ และยังไมสามารถนํา

การประกันคุณภาพเขามาเปนสวนหนึ่งของการทํางานประจาํไดอยางสมบูรณ
ขอเสนอแนะ
1. ควรสรางความเขาใจใหแกบุคลากรทุกระดับเก่ียวกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพเพื่อจะได

เห็นวาการประกันคุณภาพ คือสวนหนึ่งของการปฏิบตัิงานประจาํ
แนวปฏิบัติท่ีดี

รูปแบบการลงรายการฐานขอมูลจดหมายเหตุออนไลน ICA Atom และนาํเสนอผลงานโดยโปสเตอร
ในการสัมมนา PULINET วิชาการ คร้ังที่ 4“นวัตกรรม : เคร่ืองมือสําคัญของหองสมุดยุค Social Network วันที่
22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
จุดแข็ง
1. ทุกฝายของสํานักวทิยบริการมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยการจัดทาํ

คูมือปฏิบัติงาน
2. มีการวางแผนแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนในการใหบริการ และดําเนินการแกไขปญหานัน้  ทั้งนี้เพื่อพัฒนา

ระบบการปฏิบัติงานใหมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน เปนการปรับปรุงระบบการดาํเนินงาน โดยมีการรายงานผล
การดําเนินงานจากผูปฏิบัติงานสูผูบริหาร และ จากผูบริหารสูผูปฏิบัติงานตาลาํดับ

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-



114

รายงานการประเมนิตนเอง สํานกัวทิยบริการ  มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 3

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย
สํานักวิทยบริการ ไดดําเนนิการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดบัหนวยงานยอยตางๆ มผีลการประเมิน ดังนี้

ตารางท่ี 9 แสดงผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับฝาย สํานักวิทยบริการ

ตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเอง / กรรมการ ตรวจประเมินระดับฝาย ปการศึกษา 2556
บริหาร ทะเบียนฯ เทคโนฯ หองสมุด บริการ

การศึกษา
ตนเอง กรรม

การ
ตนเอง กรรม

การ
ตนเอง กรรม

การ
ตนเอง กรรม

การ
ตนเอง กรรม

การ
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ

5.00 4 5 5 4 4 5 4 5 4

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 8 7 8 8 7 7 8 7 8 7
องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลกั 4.44 4.45 3.51 4.50 4.46 4.46 4.48 4.48 4.67 3.67
2.1 ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ
คาเฉลี่ย 3.87 3.89 4.01 4.01 3.91 3.91 3.95 3.95 4.34 4.33

2.2 ระดับความสําเร็จของ
การใหบริการท่ี
สอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ

5 ขอ 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

5 ขอ ประเมินระดับสํานักฯ

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและ
การจัดการ

5.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3.1 ภาวะผูนําของ
คณะกรรมการประจํา
หนวยงาน และผูบริหาร
ทุกระดับของหนวยงาน

7 ขอ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3.2 การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรยีนรู

5 ขอ ประเมินระดับสํานักฯ

3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง 6 ขอ ประเมินระดับสํานักฯ
3.4 ระบบการพัฒนา

บุคลากร
7 ขอ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7



115

รายงานการประเมนิตนเอง สํานกัวทิยบริการ  มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 3

ตารางท่ี 9 แสดงผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับฝาย สํานักวิทยบริการ (ตอ)

ตัวบงชี้

ผลการประเมินตนเอง / กรรมการ ตรวจประเมินระดับฝาย ปการศึกษา 2556
บริหาร ทะเบียนฯ เทคโนฯ หองสมุด บริการ

การศึกษา
ตนเอง กรรม

การ
ตนเอง กรรม

การ
ตนเอง กรรม

การ
ตนเอง กรรม

การ
ตนเอง กรรม

การ
3.5 รอยละของบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังใน
ประเทศหรือ
ตางประเทศ

รอยละ 100 100 85.71 85.71 100 100 100 100 100 100

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ

ประเมินระดับสํานักฯ

4.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ

7 ขอ ประเมินระดับสํานักฯ

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

5.00 4 4 4 5 5 5 5 4 4

5.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน

9 ขอ 9 8 8 8 9 9 9 9 8 8

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน

5.00 3 4 5 5 5 5 5 5 3

6.1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน

5 ขอ 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3

ภาพรวม 4.86 4.36 4.38 4.76 4.74 4.74 4.87 4.74 4.73 4.17
ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
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สํานักวิทยบริการ ไดดําเนนิการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดบัหนวยงานยอยตางๆ มผีลการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ดงัตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากการตรวจประเมินคุณภาพระดับฝาย

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ฝายบรหิาร - ยังขาดการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธ

1.ควรกําหนดเปาหมายและ
ประเมินผลการดาํเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธ
2. ควรทบทวนความเช่ือมโยงของตัว
บงช้ีกับผลผลิตในแตละกลยุทธ

ฝายทะเบยีนและ
ประมวลผล

สํานักวิทยบริการมีการจัดทํา
แผนกลยุทธ โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกฝาย รวมถึงฝาย
ทะเบียนและประมวลผลซึ่ง
หัวหนาฝายไดมีการถายทอดแผน
กลยุทธท่ีเก่ียวของกับใหฝายให
บุคลากรไดรับทราบ

- -

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มีการจัดทําแผนท่ีสอดคลองกับ
พันธกิจท้ัง 4 พันธกิจ นอกจากน้ี
ยังไดมีแผนเชิงรุกในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีชัดเจน

ยังขาดการประเมินตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธ และ
ยังขาดการสรุปแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศหลัก

ควรมีการประเมินตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธ และสรุปแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศหลักในแตละ
ปงบประมาณ

ฝายหองสมุด - ยังไมพบการประเมินตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธ

1.ควรมีการประเมินการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ
2.ควรมีการทบทวนความคา
เปาหมายและความสอดคลองของ
ผลผลติและตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ

ฝายบริการ
การศึกษา

- - -
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ฝายบรหิาร - - -

ฝายทะเบยีนและ
ประมวลผล

1. มีการสํารวจและ
ประเมินผลความพึงพอใจท่ี
ครอบคลมุการดาํเนินงานตาม
ภารกิจของฝาย
2. บุคลากรมีความพรอมใน
การเรยีนรูการดําเนินงาน
เพ่ือใหบรรลภุารกิจของฝาย
3. มีระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการทํางานครบทุก
ภารกิจ

- -

ฝายหองสมุด มีโครงการกิจกรรมการ
ใหบริการท่ีหลากหลาย
ตอบสนองตอความตองการ
ของผูใชบริการ

- ควรมีการประเมินความพึงพอใจให
ครบทุกงาน

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศมี
การดําเนินงานท่ีมีความ
สอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการอยางชัดเจน

- -

ฝายบริการ
การศึกษา

1. กิจกรรมหรือโครงการ
ครอบคลมุทุกภารกิจหลักของ
ฝาย
2. มีการประเมินโครงการทุก
โครงการกิจกรรม

- ในการดําเนินงานตามแผนการ
ใหบริการท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ  ควร
ดําเนินงานใหแลวเสรจ็ กอนการ
ตรวจประกันคณุภาพระดับฝาย
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ
ฝายบรหิาร บุคลากรภายในฝายไดรับการ

สนับสนุนใหไดรบัการพัฒนา
ตนเอง

- ควรสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาตามสายงานเพ่ือกาวไปสู
ตําแหนงทางวิชาการ

ฝายทะเบยีน
และประมวลผล

1. มีการถายทอดความรูใน
งานท่ีตนเองรับผิดชอบ ในรูป
ของ KM อยางสม่ําเสมอ
2. มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ชัดเจน เชน การขอตําแหนง
ทางวิชาการ

- -

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ใหความสําคญัของการพัฒนา
บุคลากรโดยมีระบบและกลไก
ของการพัฒนาบุคลากรท่ีมี
ความชัดเจน

- สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
เขาสูเสนทางตําแหนงทางวิชาการ

ฝายหองสมุด - ยังขาดตําแหนงทางวิชาการ ควรผลักดันใหบุคลากรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ

ฝายบริการ
การศึกษา

- - -

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

ทุกฝายขอประเมินในภาพรวมของสํานักวิทยบริการ
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ฝายบรหิาร - ยังไมพบผลงานท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดี
ควรเลือกผลงานท่ีเขาเกณฑในการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดมีาพิจารณา
นําเสนอเปนหลักฐาน

ฝายทะเบยีนและ
ประมวลผล

หัวหนาฝายใหความสําคัญดานงาน
ประกันคณุภาพ โดยสงเสรมิให
บุคลากรเกิดการเรียนรูรวมกันดาน
การประกันคณุภาพ มีการจดัการ
ความรูทุกสัปดาห (KM) ซึ่งสงผลให
บุคลากรในฝายสามารถทํางาน
ทดแทนกันได

- ควรมีการทําแนวปฏิบัติท่ีดดีานงาน
ประกันคณุภาพข้ึน เชน การลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในแต
ละงาน

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพท่ีดี
2. มีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีหนวยงานอ่ืนๆ
สามารถนําไปใชได เรื่อง “ระบบการ
ลงเวลา”

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
นําเสนอผลงาน แนวปฏิบัติท่ีดีระดับ
มหาวิทยาลยั

ฝายหองสมุด มีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสามารถให
หนวยงานอ่ืนนําไปใชประโยชนได

- -

ฝายบริการ
การศึกษา

- ควรสรางแนวปฏิบัติท่ีดี
หรืองานวิจัยดานการ
ประกันคณุภาพท่ี
หนวยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืน
สามารถนําไปใชประโยชน
ได

-
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
ฝายบรหิาร - ไมพบการทบทวน

กระบวนการดําเนินงานหลัก
กอนจัดทําคูมือ

ควรมีการทบทวนกระบวนการ
ดําเนินการหลัก (Core Process)
และพิจารณาผลกระทบกอน
เลือกกระบวนงานเพ่ือจัดทําคูมือ

ฝายทะเบยีนและ
ประมวลผล

1. ทะเบียนและประมวลผล และ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใน
สํานักเดยีวกันทําใหการตดิตอ
ประสานงานในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบเปนไปไดอยางรวดเร็ว
2. การพัฒนาปรับปรุงการทํางาน มี
การนําเทคโนโลยสีารสนเทศ มา
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน

- -

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มีคูมือการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและ
ใชไดจริง

- -

ฝายหองสมุด - ยังขาดผลการประเมินใน
ประเด็นการลดโอกาสความ
ขัดแยงระหวางผูใชและผู
ใหบริการ

ควรมีการประเมินผลประเด็นการ
ลดโอกาสความขัดแยงระหวาง
ผูใชและผูใหบริการ

ฝายบริการ
การศึกษา

- ควรทบทวนปรับปรุง และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคูมือปฏิบัติงานจัดตาราง
เรียนตารางสอบ เพ่ือใหครบ
กระบวนการ PDCA

-
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการฯ ประจําปการศึกษา 2556

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสกลนคร ประจําปการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันท่ี 3 – 4 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน
2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ

สําหรับผลการประเมินฯ พบวาสํานักวิทยบริการมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92
ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ
องคป์ระกอบคณุภาพ

ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจ
หลัก

- - 5.00 5.00 4.50 4.52 4.66 4.68

องคประกอบท่ี 3 การ
บริหารและจัดการ

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 4 การเงิน
และงบประมาณ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 5 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.52 4.91 4.92
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ดังนี้

ภาพรวม
จุดแข็ง
1. ผูบริหารมีความเขมแข็ง มีวิสัยทัศน มีการบริหารท่ีเปนระบบ มีธรรมาภิบาล แลวเอาใจใสในการ

พัฒนาองคกร โดยยึดผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเปนหลัก ใหความสําคัญกับการพัฒนางาน
และองคกร

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหเขมขนมากข้ึน โดยเฉพาะเพ่ือการพัฒนาระบบงาน

หรือกระบวนการทํางาน และการสรางความนาเชื่อถือไดของระบบ หรือกระบวนการท่ีพัฒนาข้ึน (มาตรฐาน)
2. ควรกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีและนวัตกรรมในการทํางานท่ีเก่ียวของกับ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”

เปนประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน
3. ควรใหความสําคัญกับประเด็นตาง ๆ ดังนี้

- การจัดทํา Procedure ของระบบงานควรมีใหมากข้ึน และครอบคลุมทุกภารกิจ
- ควรเนนการสื่อสารในประเด็นท่ีเก่ียวของกับนโยบาย กลยุทธและปญหาในการใหบริการ

โดยใหพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการสื่อสารดวย
- ควรใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนยุทธศาสตรหนึ่งของหนวยงาน

จุดท่ีควรพัฒนา
-

ขอเสนอแนะ
-

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย
-

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี
-

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
-

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2555
การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2555 พบวา

สํานักวิทยบริการมีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เปนอยางดี โดยมีโครงการ/
กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 20 โครงการ/กิจกรรม และมีการดําเนินการครบ 20 โครงการ/กิจกรรม
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ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ
สํานักวิทยบริการไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก 6 องคประกอบ โดยไดรับการ

ประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแลว 11 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ

ครั้งท่ี 11 ในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหวางวันท่ี 20 – 21
มิถุนายน 2556 พบวา มีผลการดําเนินงานครบ 12 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยสํานักวิทย
บริการ ประเมินตนเอง ไดคาคะแนน 4.91 อยูในเกณฑระดับดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ไดคาคะแนน 4.74 อยูในเกณฑระดับดีมาก

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
วัตถุประสงค
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของหนวยงาน

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีผานมา

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน รวมท้ังดานการบริหารจัดการ
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา
3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ

กําหนดการประเมิน
วันท่ี 3 – 4 กรกฎาคม 2557 ณ หองประชุม 9-205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2557
เวลา 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน / คณะกรรมการประชุมหารือกอนการประเมินคุณภาพฯ
เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการ

- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2556

- ผูบริหารสํานักวิทยบริการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2556
ท้ังนี้ ขอใหหนวยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้

1) ขอมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน
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2) สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัว
บงชี้ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิต รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา มุมมองดานการบริหารจัดการ และมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

3) ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปท่ีผานมา
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต
5) นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ
- สัมภาษณคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานัก
- สัมภาษณบุคลากรของสํานัก

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณผูเก่ียวของ (ผูใชบริการ)

- กลุมอาจารย / บุคลากรสนับสนุน
- กลุมนิสิตคละสาขา/ชั้นป

เวลา 14.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเยี่ยมชมหนวยงาน
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2557
เวลา 08.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ)
เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหารือผลการประเมินคุณภาพหนวยงาน
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพหนวยงาน
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมิน

- เสนอผลประเมินดวยวาจาตอผูบริหารและบุคลากรของสํานัก
- ผูบริหารและบุคลากรของสํานักแสดงความเห็นตอผลการประเมิน

วิธีการดําเนินงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประจําปการศึกษา 2556 ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บ
ขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักวิทยบริการ ตามผลการดําเนินงานในรอบ
ปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตาม
รายการท่ีระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ

เกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
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คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

เพ่ือใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ
สํานักวิทยบริการมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการ

ดําเนินงานตามตัวบงชีป้ระเมิน จํานวน 12 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ
องคป์ระกอบคณุภาพ

ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค และ
แผนดําเนินการ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจ
หลัก

- - 5.00 5.00 4.50 4.52 4.66 4.68

องคประกอบท่ี 3 การ
บริหารและจัดการ

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 4 การเงิน
และงบประมาณ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 5 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.52 4.91 4.92
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการในรอบปการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบงชี)้ 4.91 4.92

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 5.00 5.00
1.1 กระบวนการพฒันาแผน ขอ 8 8 8 8 5.00 5.00

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 4.66 4.68
2.1 ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.51 4.00 81,325.97 3.99 68,448.18 4.04 3.99 4.04

20,374.00 16,963.00

2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่
สอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ

ขอ 5.00 5.00 5 5 5.00 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิาง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ 5.00 5.00 5 5 5.00 5.00
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00
3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และผูบริหารทุกระดบัของ
หนวยงาน

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 6 5.00 5.00

3.4 ระบบการพฒันาบุคลากร ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะวิชาชีพทีส่อดคลอง
กับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ

รอยละ 100.00 100.00 38.00 100.00 38.00 100.00 5.00 5.00

38.00 38.00

องคประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ
ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00
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ตัวบงชี้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน

หมายเหตุ

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน
ขอ 9 9 9 9 5.00 5.00

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงาน

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00



รายงานการประเมนิตนเอง สํานกัวทิยบริการ  มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 4

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี
มาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานสรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
1. มีผูนําท่ีเขมแข็ง มีวิสัยทัศน มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และบริหารงานโดยยึด

ผูใชบริการเปนหลัก ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนางานและองคกร
แนวทางเสริม
1. ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเขมขนยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเพ่ือการพัฒนาระบบ

หรือกระบวนการ และการสรางความเชื่อถือไดในระบบและกระบวนการท่ีพัฒนาข้ึน
(มาตรฐาน)

จุดท่ีควรพัฒนา
-
ขอเสนอแนะ
-
แนวปฏิบัติท่ีดี
-
ขอสังเกต
-

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก

จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
1. สํานักวิทยบริการมีการดําเนินการใหบริการท่ีถือเปนภารกิจหลัก และสอดคลองกับพันธกิจ

หลักของสํานัก ในดานการสนับสนุนการเรยีนการสอน และการบริหารจัดการ
2. มีการนําเทคโนโลยีมาใชกับงานบริการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการตามภารกิจหลัก
3. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญตอการใหบริการท่ีมีความสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการท่ีครอบคลุมทุกประเภท
4. มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิตและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
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แนวทางเสริม
1. ควรนําระบบสารสนเทศมาใชใหครอบคลุมงานบริการทุกกระบวนงาน และติดตามผลการ

ใหบริการอยางเปนระบบ และเปนระยะ ๆ

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ควรวางแผนดําเนินโครงการโดยใชหลัก P D C A
ขอเสนอแนะ
1. ควรใหความรูผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการ
แนวปฏิบัติท่ีดี
-
ขอสังเกต
1. การรายงานผลโครงการควรมีรูปแบบกลาง และจัดทํารายงานผลเสนอผูบริหารทราบทุก

โครงการ หรือนําเขาท่ีประชุมผูบริหาร
2. ผูปฏิบัติขาดความเขาใจในการจัดทํารายงานผลประเมินโครงการ

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบท่ี 3 การบริหารและ

การจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี
มาก
สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
1. ผูบริหารมีภาวะผูนําสูง สามารถบริหารจัดการองคกรไดตามมาตรฐาน และมีพัฒนาการอยาง

ตอเนื่อง มีความสามารถในการสรางความสัมพันธกับองคกรภายนอกเพ่ือสรางความรวมมือ
และเสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาองคกร บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล

2. ผูบริหารใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการความรู
แนวทางเสริม
1. ควรเสริมสรางกระบวนการ KM ของหนวยงานใหเขมแข็ง และสามารถนําไปประยุกตใชกับ

การพัฒนาภารกิจของหนวยงานไดอยางกวางขวาง เกิดแนวทางปฏิบัติงานท่ีดี และการสราง
นวัตกรรมในหนวยงานอยางชัดเจนและเปนท่ียอมรับ

จุดท่ีควรพัฒนา
-
ขอเสนอแนะ
-
แนวปฏิบัติท่ีดี
1. คูมือปฏิบัติงานจัดตารางเรียนตารางสอบ ท่ีพัฒนาข้ึนจากโครงการ KM ของฝายบริการ

การศึกษา มก.ฉกส.
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ขอสังเกต
1. ควรเพ่ิมเรื่องการสื่อสารกับผูรับบริการ (อาจารย)
2. การอบรมแมบานในการใชโสตทัศนูปกรณในหองเรียน และการดูแลการใชหอง
3. การปองกันปญหา (เชน อาจารยใชหองเรียนโดยไมแจง)
4. การทบทวนเปนระยะเพ่ือพัฒนาปรับปรุง

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบท่ี 4 การเงินและ

งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดี
มาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
-
แนวทางเสริม
-
จุดท่ีควรพัฒนา
1. แผนกลยุทธทางการเงินของสํานักวิทยบริการยังขาดความชัดเจนท่ีแสดงถึงแหลงท่ีมา และ

แหลงใชไปของเงินตามกลยุทธตาง ๆ และไมไดแสดงเปาหมายตัวชี้วัดในระดับกลยุทธ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการระบุแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินในแตละกลยุทธใหชัดเจน พรอมท้ังระบุคา

เปาหมายระดับกลยุทธ เพ่ือสามารถประเมินผลการบรรลุผลในแตละกลยุทธได
แนวปฏิบัติท่ีดี
-
ขอสังเกต
-

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
1. บุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรอยางท่ัวท้ังองคกร
2. สามารถสรางแนวปฏิบัติท่ีดีในภารกิจแตละดาน
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แนวทางเสริม
1. พัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีมีอยู ใหหนวยงานภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
จุดท่ีควรพัฒนา
-
ขอเสนอแนะ
-
แนวปฏิบัติท่ีดี
-
ขอสังเกต
-

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบดําเนินงานจํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได
คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้

จุดแข็ง
1. สํานักวิทยบริการมีการกําหนดกระบวนการดําเนินงานหลักครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงาน

ตามพันธกิจ
2. สํานักวิทยบริการมีคูมือปฏิบัติงานและมีการติดตามการใชงาน และปรับปรุงกระบวนงานตาม

คูมือปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ
3. มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในกระบวนงาน และนําเครื่องมือการจัดองคความรูมาใช เพ่ือ

ปองกันมิใหเกิดขอผิดพลาด และความสูญเสียจากการดําเนินงาน
แนวทางเสริม
1. ควรนําระบบสารสนเทศมาปรับปรุงกระบวนงานท่ีดําเนินตามภารกิจใหครอบคลุมทุก

กระบวนงาน เพ่ือใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
2. ควรเพ่ิมจํานวนคูมือในทุก ๆ ฝายใหครอบคลุมทุกกระบวนงาน และปรับปรุงใหทันสมัยอยู

เสมอ
จุดท่ีควรพัฒนา
-
ขอเสนอแนะ
-
แนวปฏิบัติท่ีดี
1. การบูรณาการขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับนิสิต
ขอสังเกต
1. คูมือการปฏิบัติงานควรมีการประเมินการใชคูมือ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
2. ควรมีคูมือการเขียนคูมือการปฏิบัติงานกลาง
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 ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน
ขอมูลพ้ืนฐาน หนวย ผลการดําเนินงาน

ป 2556
ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลกั
2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 3.99 4.04

3 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการ

ขอ 5 5

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5
องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ

5 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดบัของ
หนวยงาน

ขอ 7 7

6 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5

7 ระบบบรหิารความเสี่ยง ขอ 6 6
8 ระบบการพัฒนาบคุลากร ขอ 7 7
9 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับ

การปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ
คน 38 38

10 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 38 38
11 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) คน 38 38
12 จํานวนบุคลากรประจําท่ีลาศึกษาตอ คน 0 0

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
14 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ขอ 9 9

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ขอ 5 5
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ขอมูลการสัมภาษณ
กลุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการ จํานวน 11 คน

1. การเก็บขอมูลมีปญหาลดลงเนื่องจากคณะกรรมการมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตาง ๆ
2. มีการชี้แจงรายละเอียดตัวบงชี้ประกันคุณภาพในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) ทําใหการ

จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองมีความพรอมมากข้ึน
3. มีผูบันทึกขอมูลลงในระบบ CHE QA Online 1 คน โดยกําหนดใหสงขอมูลตามระยะเวลาท่ีกําหนด กอน

สงรางใหผูอํานวยการตรวจ แลวจึงบันทึกขอมูลในระบบ
4. ผูอํานวยการใหความสําคัญในการทําประกันคุณภาพมาก และบุคลากรมีความเขาใจ
5. มีการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
6. มีการตรวจประเมินภายในแตละฝาย ซึ่งหากหนวยงานมีความไมเขาใจในประเด็นใดจะเชิญผูมีความรูมาให

คําแนะนํา ทําใหการดําเนินงานดีข้ึน
7. ตองการปรับปรุงการใหบริการเพ่ือใหระดับความพึงพอใจของผูรับบริการเพ่ิมมากข้ึน
8. มีการกําหนดใหผูท่ีปฏิบัติงานในคณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน คณะกรรมการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการความเสี่ยง ไดรับเงินเพ่ิมตามสัดสวนท่ีกําหนดในการพิจารณาเลื่อนคาจางประจําป
9. การดําเนินงานประกันคุณภาพคณะกรรมการมอบหมายใหหัวหนาฝายแตละฝายสรางความเขาใจกับ

ผูปฏิบัติงาน จึงทําใหบุคลากรใหความรวมมือในการใหขอมูลอยางดี
10. มีการกําหนดรูปแบบการแตงกายของบุคลากรในหนวยงาน
11. มีการกําหนดแผนพัฒนาใหบุคลากรกาวสูตําแหนงทางวิชาการ โดยสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะ

วิชาชีพเฉพาะ กระตุนใหบุคลากรท่ีอยูในเกณฑสามารถขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และสงเสริมทักษะ
ทางดานภาษาตางประเทศ

กลุมบุคลากรสํานักวิทยบริการ จํานวน 5 คน
1. การทําประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการชัดเจนมากข้ึน โดยมีผูดูแลขอมูลแตละตัวบงชี้ทําใหการทํางาน

ไมยุงยาก
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการจะเปนผูแทนบุคลากรของแตละฝาย ทําใหสามารถการ

ประสานงานขอขอมูลระหวางหนวยงานและคณะกรรมการเปนไปอยางราบรื่น
3. มีผูอํานวยการสํานักคอยกํากับดูแลการดําเนินงานอยางใกลชิด
4. กระบวนการจัดการขอรองเรียนตาง ๆ จะมีการประชุมเพ่ือหารือกอนดําเนินการ เชน กรณีนิสิตไมเขาใจ

รายละเอียดการขอใชบริการ จึงมีเอกสารชี้แจงรายละเอียดกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ แนบแบบคําขอ
ใชบริการ เปนตน

5. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศชวยในการปฏิบัติงานทําใหลดปญหาตาง ๆ ไดมากยิ่งข้ึน
6. มีการใหขอมูลเก่ียวกับจรรยาบรรณบุคลากรผานบอรดใหความรู การปฐมนิเทศบุคลากรใหม และการเขา

รวมกิจกรรมอบรมสัมมนา
7. มีการพัฒนาคูมือการทํางาน เชน คูมือการขออนุมัติเดินทางไปราชการ คูมือการเลื่อนข้ันเงินเดือน คูมือการ

ใชฐานขอมูลนิสิต เปนตน
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8. กรณีหองเรียนไมพอทางฝายบริการการศึกษาจะมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการดําเนินงาน และมีการ
ประสานงานรวมกับฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ของสํานักงานวิทยาเขตฯ ในสวนของอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณจะประสานงานกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. การตรวจสอบหองวางกรณีอาจารยผูสอนตองการหองสําหรับสอนชดเชยมีระยะเวลาดําเนินการ 10 วินาที
โดยผูขอจะตองแจงกําหนดวัน เวลา สถานท่ี(หากตองการระบ)ุ และจํานวนนิสิต ท้ังนี้อยูระหวางการพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหกับผูใชบริการ

10. โสตทัศนูปกรณท่ีเสื่อมสภาพอยูระหวางดําเนินการสํารวจและจัดซื้อวัสดุ
11. กรณีวัสดุอุปกรณชํารุดระหวางมีการเรียนการสอนจะมีแมบานประจําอาคารคอยชวยดูแลแกไขปญหา

เบื้องตน
12. การใหบริการคอมพิวเตอรอยูระหวางการพัฒนาเพ่ิมจุดบริการ Access Point

กลุมผูรับบริการ (สายวิชาการ) จํานวน 4 คน
1. ควรเรงแกปญหาระบบการจัดเก็บขอมูลการลงทะเบียนของนิสิต ระบบการยืมหนังสือหองสมุด การจัดเก็บ

คาหอพัก
2. นิสิตประสบปญหาเกรดไมข้ึนระบบ
3. การคัดชื่อนิสิตออก สํานักวิทยบริการควรดําเนินการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนกอนสงขอมูลใหคณะยืนยัน

ขอมูล
4. พบขอมูลเกรดของนิสิตในระบบผิดพลาด เชน นิสิตลงทะเบียนแลว แตภายหลังกลับพบวาไมมีขอมูลการ

ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระบบ เปนตน
5. การออกผลการเรียนลาชาทําใหไมทันตอการนํารายงานผลการเรียนท่ีระบุวาสําเร็จการศึกษาแลวไปสมัคร

งาน โดยเฉพาะกับหนวยงานราชการ ทําใหบัณฑิตเสียโอกาสในการไดงานทําเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว
6. ระบบสารสนเทศยังไมมีประสิทธิภาพ ไมเสถียร เชื่อถือไมได เชน เกรดผิด วิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไมมีแตท่ีมี

กลับไมไดลงทะเบียน ซึ่งควรนําระบบของสํานักทะเบียนท่ีวิทยาเขตบางเขนมาใชงาน
7. ระบบการออกผลการเรียนลาชา
8. หองสมุดมีหนังสือมากข้ึน แตประสบปญหาในการหาหนังสือไมพบ
9. หองสมุดมีหนังสือใหม และมีเครื่องยืม – คืนหนังสืออัตโนมัติ แตยังพบปญหาเครื่องขัดของในบางครั้ง
10. การจัดเรียงหนังสือในหองสมุดผิดหมวดหมู
11. สํานักวิทยบริการสามารถชวยจัดหองเรียนไดดีตามขอจํากัดท่ีมีอยู
12. ปจจุบันมีโปรแกรมจัดตารางการเรียนการสอน แตเปนการเพ่ิมภาระใหกับอาจารยผูสอนในการลงขอมูลใน

ระบบ
13. อยากใหมีระบบการจองหองเรียนออนไลนเพ่ือปองกันปญหากรณีผูท่ีไมไดจองหองเรียนไวมาใชหองกอนผูท่ี

จอง และลดความยุงยากในการกรอกแบบฟอรม
14. ควรมีระบบจองหองประชุมออนไลน เพ่ือชวยในกรณีท่ีหองเรียนเต็ม ผูสอนจะไดสามารถขอใชหองประชุม

เปนหองเรียนไดดวย
15. ควรมีแบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการ Wireless
16. สัญญาณอินเตอรเน็ตท่ีหอพักบุคลากรออน ทําใหทํางานท่ีตองใชอินเตอรเน็ตสืบคนขอมูลไมสะดวก
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17. บุคลากรสํานักวิทยบริการมีความรูความสามารถ แตมีจํานวนไมเพียงพอตอการใหบริการ
18. ระบบการแจงซอมแซมคอมพิวเตอรลาชา อีกท้ังไมมีการแจงกลับผูใชบริการวาลาชาเพราะเหตุใด
19. อาจารยมาทํางานใหมแตไมมีคอมพิวเตอรใหใชงาน
20. แมบานประจําอาคารสามารถใหความชวยเหลือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการเรียนการสอนได
21. เนื่องจากบางรายวิชามีการเรียนการสอนตั้งแต 08.00 น. เจาหนาท่ีและแมบานประจําอาคาร ยังไมพรอม

ใหบริการในชวงเวลาดังกลาว โดยเฉพาะการเรียนการสอนท่ีตองใชคอมพิวเตอร และการเรียนการสอน
ทางไกล

22. มีระบบสารสนเทศท่ีดีและอยากใหนําไปใชกับหนวยงานอ่ืน ๆ ภายใน มก.ฉกส.ดวย

กลุมผูรับบริการ (สายสนับสนุนวิชาการ) จํานวน 6 คน
1. ปญหาการจัดตารางการเรียนการสอนเม่ือประสานกับเจาหนาท่ีก็ไดรับการแกไขปญหาไดอยางดี
2. การขอขอมูลไมสะดวกมีข้ันตอนยุงยาก
3. การรับเอกสารคํารองของนิสิตท่ีทางคณะสงมาใหสํานักวิทยบริการมีการสูญหาย เม่ือตรวจสอบพบวา

เอกสารติดไปกับหนวยงานอ่ืนในสํานักวิทยบริการ
4. มีจํานวนผูใหบริการซอมแซมคอมพิวเตอรนอยมาก
5. ควรมีจุดบริการรับซอมคอมพิวเตอรประจําอาคาร มีปญหาการแจงซอมซึ่งเม่ือประสานงานมาแลวแจงวาจะ

เดินทางมาใหบริการ แตก็ไมมา และมักจะแจงวาใหยกเครื่องมาใหซอมท่ีสํานักวิทยบริการ
6. ใบรายงานผลการเรียนของนิสิตออกลาชา
7. ควรมีการจัดโครงการ / กิจกรรมใหขอมูลแนะนําวาท่ีบัณฑิตท่ีจะสําเร็จการศึกษาวาการเตรียมตัวสมัครงาน

เม่ือสําเร็จการศึกษาจะตองเตรียมตัวอยางไร และจะตองใชเอกสารอะไรบาง

กลุมผูรับบริการ (นิสิต) จํานวน 8 คน
1. การยืมหนังสือตอเนื่องไดรับความสะดวกมาก
2. จํานวนหนังสือในหองสมุดไมเพียงพอตอผูใชบริการ ทําใหการทํารายงานท่ีตองใชหนังสือคนควาขอมูลสงไม

ทันตามกําหนดเวลา
3. ตัวแสกนบัตรเขาหองสมุดประตูเปดชา
4. เม่ือยืมหนังสือในหองสมุดแลว แตแถบสัญญาณกันขโมยในหองสมุดยังคงดัง
5. ในหองสมุดมีคอมพิวเตอรใหบริการไมเพียงพอ
6. อุปกรณโสตทัศนูปกรณประจําหองเรียนชํารุด
7. อินเตอรเน็ตชา ลงทะเบียนเรียนไมทันกําหนด
8. ระบบปลดล็อคลาชา กรณีเม่ือชําระคาหอพักแลวจะมาลงทะเบียนตองใชเวลาประมาณ 2 วันจึงจะสามารถ

ลงทะเบียนได
9. อยากใหแกไขปญหาการลงทะเบียน
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ปญหาอ่ืน  ๆ
1. เครื่องปรับอากาศในหองเรียนมีเสียงดัง
2. เกาอ้ีในหองเรียนไมเพียงพอ และชํารุด
3. ในเวลากลางคืนมีไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ เวลาไปออกกําลังกายสถานท่ีจะมืดและเปลี่ยว
4. อยากใหมีการทําทางจักรยานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ
5. ท่ีจอดรถจักรยานและจักรยานยนตนอย
6. สนามกีฬา และหลอดไฟชํารุด ขางสนามมีเหล็กแหลมซอนอยูซึ่งเปนอันตรายตอผูมาใชงานในพ้ืนท่ีนั้น
7. รถรางวิ่งไมเปนเวลา
8. ปลั๊กไฟ พัดลมท่ีโรงอาหารชํารุด
9. หองน้ําโรงอาหารใชงานไดประมาณ 2 – 3 หอง ท่ีเหลือชํารุด ทําใหตองรอคิวนาน
10. โตะเกาอ้ีในโรงอาหารไมเพียงพอ
11. หอพักนิสิตแคบ ไมเพียงพอกับจํานวนนิสิต
12. หอพักตาลฟาไฟฟาแสงสวางนอย สัญญาณอินเตอรเน็ตไมดี
13. อยากใหมีเจาหนาท่ีประจําโรงซอมจักรยานเพ่ือชวยซอมแซมจักรยานท่ีชํารุด
14. อยากใหสถานพยาบาลเปดใหบริการในชวงหัวคํ่าดวย กรณีนิสิตเลิกเรียนประมาณ 20.00 น. แลว
15. อาการเจ็บปวยตองการขอยาบรรเทาอาการเบื้องตน
16. อยากใหมีสระวายน้ํา เนื่องจากนิสิตสาขาประมงตองไปเรียนวายน้ําท่ีสระวายน้ําในเมืองสกลนคร
17. อยากใหมีสนามกอลฟ เนื่องจากนิสิตท่ีเรียนวิชาพลศึกษาตองไปสอบท่ีสนามกอลฟในเมืองสกลนคร
18. อยากใหมีอาคารสําหรับใชทํากิจกรรมเพ่ิมเติม เนื่องจากปจจุบันพ้ืนท่ีบริเวณชั้น 3 อาคารสถานพยาบาล

(อาคาร 16) คับแคบ
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ภาพกิจกรรม
การตรวจประเมินคุณภาพระดับฝาย วันท่ี 1-8 พฤษภาคม 2557

ฝายบริหาร

ฝายทะเบียน



140

รายงานการประเมนิตนเอง สํานกัวทิยบริการ  มก.ฉกส. ปีการศึกษา 2556 ภาคผนวก

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายหองสมุด
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ฝายบริการการศึกษา
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ภาพกิจกรรม
การตรวจประเมินคุณภาพระดับฝาย วันท่ี 3-4 กรกฏาคม 2557



คณะผูจัดทํา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ที่ปรึกษา

นางศิริพร  แสนศรี  ผูชวยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ที่ปรึกษา
นางสาวปณฑิตา  อินทรักษา นางสาวหัทญา ยุตรินทร ฝายบริหาร

นางสาวอรชุฏา  ใจเที่ยง นางสาวเยาวเรศ  โนนทิง ฝายทะเบียนและประมวลผล
นางสาวจันทรศรี ภูสมนึก นางสาวจารุณี  ฤทธิดี ฝายหองสมุด

นางสาวอนิสา  วรรณรี นายณัฐ วดีศิริศักดิ์ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายรณฤทธิ์ ธรรมาธิกร นายมาโนชญ คนกลา ฝายบริการการศึกษา

นางสาวปณฑิตา  อินทรักษา รวบรวบและเรียบเรียง
นายทรงวุฒิ  แพนบุตร ภาพถาย

นายมาโนชญ  คนกลา ออกแบบปกและกราฟฟก
สํานักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร
59 หมู 1 ตําบลเชียงเครือ  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000

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




