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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
      การประเมินคุณภาพภายในสําหรับสํานักและสถาบันในปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 
2557)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
แยกตามกลุ่มภารกิจหน่วยงานเป็น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มหน่วยงานที่มีภารกิจวิจัย 2) กลุ่มหน่วยงานที่มีภารกิจบริการ
วิชาการ และ 3) กลุ่มหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ซึ่งสํานักวิทยบริการได้
ถูกจัดไว้ในกลุ่มที่ 3 คือมีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา มีพันธกิจในการให้บริการสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามภารกิจของวิทยาเขตศรีราชา ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  ด้านบริการ
คอมพิวเตอร์  ด้านห้องสมุด  และการซ่อมบํารุง  แก่คณะวิชาต่างๆ ซึ่งในภาพรวมของสํานักวิทยบริการน้ันมีภารกิจ
หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กําหนดให้อยู่ในกลุ่ม
ที่ 3 ของหน่วยงานระดับสถาบัน สํานัก ดังได้กล่าวมาแล้ว โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก 
 สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน  จํานวน 12  ตัวบ่งช้ี   ในปีการศึกษา 2556 พบว่า สํานักวิทยบริการ  มีผลการ
ประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67 อยู่ในระดับดีมาก  

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.49 4.51 4.66 4.67 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.67 4.56 4.49 4.51 4.67 4.58   
ระดับคุณภาพ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก  ดีมาก ดี ดีมาก  ดีมาก ดีมาก    
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 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี พบว่า มีตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน 
4.51-5.00) จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จํานวน 4 ตัว
บ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) จํานวน 0 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพ
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) จํานวน 0 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) จํานวน 0 ตัวบ่งช้ี 

 ผลการประเมนิตนเอง/ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ พบว่า สํานักวิทยบริการ  มีจุดแข็ง และจุดที่
ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 

 จุดแข็ง - 1. บุคลากรมีจิตบริการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน มีการทํางานเป็นทีม มีวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี 
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานของทุก
ฝ่ายในที่ประชุมสํานักวิทยบริการ เพื่อการ
ติดตามและพัฒนาอย่างครบวงจร 
3. สามารถนําระบบประกันคุณภาพปรับใช้
ในการปฏิบัติงานประจํา 

 แนวทางเสริมจดุแข็ง -     โครงการหรือการดําเนินงานที่เป็นจุดแขง็ 
ขอให้รักษาไว้และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา 1. ควรมีการมอบหมายเป้าหมาย (Target) 
ของตัวบ่งชี้ (KPI) ในแผนกลยุทธ์สํานักวิทย
บริการ ลงสู่หน่วยงานภายใน (ระดับฝ่าย) 
อย่างชัดเจน 
2. ควรนําผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ให้ผู้บริหารเสนอแนะความคิดเห็น
ในตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ 
3. ควรนําแผนและผลการดําเนินงานเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักก่อนมี
นําเสนอต่อ 
4. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะเชิงประจักษ์โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือกําหนด
เกณฑ์เพิ่มเติมโดยมีข้อมูลเอกสารอ้างอิง 
5. ควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเ ส่ียงระดับ สํานักวิทยบริการ  เพื่ อ
พิจารณาจัดลําดับความเส่ียงที่มีผลกระทบสูง
มากที่สุดนําไปจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

    ให้มีการพัฒนาคู่มือของแต่ละฝ่ายตาม
ภารกิจหลัก 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

 6. ควรมีการผลิตงานวิจยัสถาบนัด้านการ
ประกันคุณภาพ และงานอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาปรับปรุงการประกัน
คุณภาพในระดบัสํานัก และวิทยาเขตศรีราชา 
7. ควรมีการกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตาม
ภารกิจของสํานักวิทยบรกิาร และตาม IDKU 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
8. ควรจัดทําคู่มือการปฏิบัตงิานให้ครบทุก
ภารกิจของสํานักงานเลขานุการ 
9. ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ให้บรกิารให้ครบทุกภารกิจของสํานักวทิย
บริการ เพื่อการให้บรกิารที่จะไปสู่ความเป็น
เลิศตามวิสัยทัศน์ของสํานกัวิทยบริการ 

 

 ข้อเสนอแนะ 1. ก่อนการจัดทําโครงการทบทวนและกล
ยุทธ์สํานักวิทยบริการ ผู้บริหารควรร่วมกัน
กําหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ โดย
มอบหมายหน่วยงานภายในที่รบัผิดชอบ 
2. ควรขอความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้บริหารในการหาแนวทางแก้ไขตัวบ่งชี้ที่ยงัไม่
บรรลุเป้าหมายในที่ประชุมผู้บริหาร 

    ควรให้บุคลากรที่มีการปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน ร่วมกันพัฒนาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสู่ความก้าวหน้าในสาย
งาน 

 ข้อเสนอแนะระดับ
มหาวิทยาลัย 

     ค ว ร เ ร่ ง รี บ อ อ ก ร ะ เ บี ย บ ร อ ง รั บ
ความก้าวหน้าของพนักงานทุกประเภท 
(พนักงานเงินงบประมาณ และพนักงานเงิน
รายได้ )  ให้ทัด เทียมกัน  เนื่ องจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่มีความเท่าเทียมกัน 

 แนวปฏิบัติที่ด ี     การมีคู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 
2556 

1. การนํา 5 ส + 5 โดยผู้บริหารมีส่วน
ร่วมกับบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมที่ดี
เพื่อให้เกิดสุนทรียภาพให้กับผู้ใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ตลอดจนการใช้
เพลงประจําหน่วยงานเ พ่ือให้บุคลากร
ตระหนักและจดจดวัฒนธรรมที่ดีของสํานัก
วิทยบริการ 
2. มีการประชุมในแต่ละฝ่ายเป็นประจําทุก
สัปดาห์โดยมีผู้บริหารสูงสุดของสํานักฯ เข้า
ร่วมประชุมด้วย (Morning Talk) 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 

 ข้อสังเกต      การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ควรมีทีมงานตรวจทานและทวนสอบข้อมูล
และเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
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บทที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐานของสํานัก 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตั้ง และประวตัิความเป็นมา  
 ชื่อหน่วยงาน 

 สํานักวิทยบริการ  วิทยาเขตศรีราชา  เดิมช่ือ “สํานักบริการวิทยาการ” เป็นหน่วยงานระดับสํานัก 
ประเภทสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาและตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาประเทศตามลําดับ โดยมุ่งเน้นและพัฒนากําลังคนระดับสูง  
อยู่ภายในโครงการจัดต้ังวิทยาเขตศรีราชา ระยะที่ 2  (ระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 2541) ซึ่งถือได้ว่าสํานักวิทยบริการ
จัดต้ังในปี พ.ศ. 2537  ขณะน้ันโครงการจัดต้ังวิทยาเขตศรีราชาได้จัดแบ่งโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 
5 หน่วยงานคือ โครงการจัดต้ังคณะวิทยาการจัดการ  โครงการจัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โครงการจัดต้ัง
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โครงการจัดต้ังสํานักงานวิทยาเขต  และโครงการจัดต้ังสํานักบริการวิทยาการ มี 
หน้าที่เก่ียวกับการบริการการเรียนการสอน  การบริหารห้องปฏิบัติการ  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  และการ
ส่งเสริมการวิจัย 

ปี  พ .ศ . 2 5 4 2  – 2 5 4 6  ซึ่ ง เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร จั ด ต้ั ง ร ะ ย ะที่  3  ขอ ง วิ ท ย า เ ข ตศ รี ร า ช า  สภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2542  เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2542 มีมติอนุมัติกําหนดฐานะ
จาก “โครงการจัดต้ังวิทยาเขตศรีราชา” เป็น “วิทยาเขตศรีราชา” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่องการกําหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต เมื่อวันที่ 16 เมษายน  2542  และได้มีการแบ่งโครงสร้างภายในวิทยา 
เขต ประกอบด้วย 

1. คณะวิทยาการจัดการ 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
4. สํานักงานวิทยาเขต 
5. สํานักบริการวิทยาการ 

ปี พ.ศ. 2548  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548  
ได้รับอนุมัติให้ปรับเปล่ียนช่ือจาก  “สํานักบริการวิทยาการ”  เป็น “สํานักวิทยบริการ” โดยมีภาระหน้าที่สนับสนุน
และให้บริการแก่คณะวิชา รวมไปถึงบุคลากรภายในวิทยาเขต  โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 4 หน่วยงานคือ 

1. สํานักงานเลขานุการ 
2. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
3. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
4. ฝ่ายห้องสมุด 

ปี พ.ศ. 2552  สํานักวิทยบริการ  มีภาระงานและขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบกว้างขึ้นจึงได้ขออนุมัติปรับ
โครงสร้างการบริหารงานภายในอีกครั้งเพ่ือสนองตอบต่อการขยายตัวในอนาคต และให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น จึงเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในใหม่ และ
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ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2552  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552  ได้
แบ่งส่วนราชการภายในสํานักวิทยบริการออกเป็น 5 ฝ่าย ดังน้ี 

1. สํานักงานเลขานุการ 
2. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
3. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
4. ฝ่ายห้องสมุด 
5. ฝ่ายซ่อมบํารุง 

 ภารกิจของหน่วยงานภายใน 
1. สํานักงานเลขานุการ   

กํากับดูแลโดยหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ มีขอบเขต หน้าที่ในการบริหารงานเอกสาร การบริการด้านอ่ืน  ๆ
ให้แก่ฝ่ายต่างๆ ภายในสํานักวิทยบริการ รวมไปถึงบุคคลและหน่วยงานภายนอก สํานักงานเลขานุการ และมีการ
บริหารงานภายในออกเป็น 3 งาน ดังน้ี 

1) งานบริหารและธุรการ  มีกรอบงานในการดําเนินการรับส่งหนังสือ บริหารจัดการเอกสารภายใน 
จัดเตรียมการประชุม  งานบุคคล  การอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบุคคล 

2) งานคลังและพัสดุ  มีกรอบงานด้านการเงินและบัญชี  เช่น  การตรวจสอบใบสําคัญ  การเบิก
จ่ายเงิน งบประมาณ  เงินรายได้ และเงินโครงการต่างๆ  ด้านงานพัสดุ  มีการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
การควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ เป็นต้น 

3) งานแผนและประกันคุณภาพ  มีกรอบงานในการจัดเตรียมแผนงานต่างๆ ให้แก่สํานักวิทยบริการ 
ติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ ภายในสํานักวิทยบริการ  งานประกันคุณภาพภายในระดับสํานักงาน
เลขานุการและระดับสํานักวิทยบริการ รวมถึงงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

2. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา   
กํากับดูแลโดยหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา รับผิดชอบในผลิตและพัฒนาส่ือในรูปแบบต่างๆ  การ

ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม  การสัมมนา  การประชุม  
และกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมีการบริหารงานภายในออกเป็น 3 
งาน ดังน้ี 

1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และห้องเรียน 
3. งานผลิตและพัฒนาสื่อ 

1) งานบริหารและธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังน้ี งานธุรการและสารบรรณ งานพัสดุ  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ 

2) งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และห้องเรียน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้บริหารห้องเรียน ห้องสอบ 
โสตทัศนูปกรณ์ ระบบสารสนเทศบริการห้องเรียน และโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมี
ความพร้อมในการใช้ 
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3) งานผลิตและพัฒนาสื่อ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตวีดิทัศน์และถ่ายภาพ  งานศิลปกรรม  การ
ออกแบบและผลิตสื่อ  สนับสนุนผลิตสื่อการศึกษาบทเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบ e-University เผยแพร่
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

3. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์   
กํากับดูแลโดยหัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ กรอบงานคือปฏิบัติงานในหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการ  

การควบคุม  การพัฒนา  ดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบ
ประชุมทางไกล ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน  ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยา
เขตศรีราชา ตลอดจนการบริการด้านวิชาการ การฝึกอบรมการพัฒนาโปแกรมเพ่ืองานบริการวิชาการ และมีการ
บริหารงานภายในออกเป็น 4 งาน ดังน้ี 

1. งานบริหาร 
2. งานบริการการเรียนการสอน 
3. งานบริการสารสนเทศ 
4. งานบริการเครือข่าย 

1) งานบริหาร  มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังน้ี งานธุรการและสารบรรณ  งานพัสดุ  งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ 

2) งานบริการการเรียนการสอน  มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาฝึก
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เตรียมความพร้อมและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้คําแนะนํา 
บริการตรวจสอบ ซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้แก่หน่วยงานภายในรวมถึงนิสิตของวิทยาเขต
ศรีราชา 

3) งานบริการสารสนเทศ  มีหน้าที่รับผิดชอบการบริการข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ สําหรับให้บริการ และ
สนับสนุนข้อมูลข่าวสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ 

4) งานบริการเครือข่าย  มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บํารุงและ
รักษาระบบเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ให้บริการด้านการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในวิทยาเขต การบริการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริหารและจัดการระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย 

4. ฝ่ายห้องสมุด   
กํากับดูแลโดยหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด  กรอบงานคือการบริหารด้านเอกสารหนังสือ  การยืมคืนหนังสือ

ประกอบด้วยงานบริการและกิจกรรม  งานบรรณสารสนเทศ  งานโสตทัศนศึกษา  งานพัฒนาและวิเคราะห์
ทรัพยากร  งานวารสารและมีการบริหารงานภายในออกเป็น 4 งาน ดังน้ี 

1. งานบริหาร   
2. งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
3. งานบริการสารสนเทศ 
4. งานจดหมายเหตุ 
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1) งานบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่างๆ ดังน้ี 
1.1 งานธุรการและสารบรรณ ได้แก่ การลงทะเบียนรับ-ส่ง ร่างโต้ตอบหนังสือ ควบคุมเลข ศธ. 

จัดเก็บเอกสาร และงานประชุม 
1.2 งานพัสดุ  ทําการจัดซื้อ/จัดจ้างและควบคุมพัสดุ   
1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทําคําของบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
1.4 งานประกันคุณภาพ  รวบรวมหลักฐานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
1.5 งานอาคารสถานที่ ตรวจสอบสภาพระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนประสานงานและควบคุม

บริษัทในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา 
2) งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังน้ี 

2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการซื้อและการขอบริจาค เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนและตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

2.2 งานจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่จัดติดบาร์โค้ด แถบแม่เหล็ก แผ่นบันทึกข้อมูล 
RFID เพ่ือส่งงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และติดเลขเรียกหนังสือ ห่อปกหนังสือและนําขึ้นช้ันให้บริการ 

2.3 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่กําหนดเลขหมู่ตามระบบรัฐสภาอเมริกัน และให้
หัวเร่ืองเพ่ือลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์สากลนิยมในฐานข้อมูล เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทท่ีห้องสมุดมีให้บริการ 

2.4 งานบํารุงรักษา ซ่อมแซมหนังสือและจําหน่ายออก มีหน้าที่รวบรวมรายการหนังสือที่ชํารุด
เพ่ือส่งซ่อม และซ่อมแซมหนังสือกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้แบบเร่งด่วน 

3) งานบริการสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังน้ี 
3.1 งานบริการสารสนเทศ มีหน้าที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือ 

วารสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด โดยจัดบริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ฯ ดูแลฐานข้อมูล
สมาชิก และมีบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า บริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การบริการยืม
ระหว่างห้องสมุด บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริการสืบค้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 งานกิจกรรม มีหน้าที่ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด โดยจัดฝึกอบรมและแนะนําการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ จัดทําคู่มือการใช้บริการ รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดูแลพ้ืนที่การอ่าน 
การจัดช้ันหนังสือ ตลอดจนสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อมีต่อห้องสมุด 

3.3 งานโสตทัศนศึกษา  มีหน้าที่ดูแลและบํารุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และโสตทัศนวัสดุ
ภายในห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องประชุมต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ต่อเน่ืองตลอดเวลา ตลอดจนถ่ายภาพ
และควบคุมระบบภาพและเสียงในห้องต่างๆ ที่ให้บริการของห้องสมุด 

3.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีหน้าที่ดูแลระบบการให้บริการคอมพิวเตอร์ พัฒนาและ
ปรบัปรุงเว็บไซต์ของฝ่ายห้องสมุดรวมทั้งจัดหาและพัฒนาระบบ เพ่ืออํานวยความสะดวก 

4) งานหอจดหมายเหตุและหอประวัติ 
   งานหอจดหมายเหตุและหอประวัติ  มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล และพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล สิ่งของ

ที่มีคุณค่าต่อสถาบันและให้บริการข้อมูลเพ่ือการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่เรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับประวัติและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 
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5. ฝ่ายซ่อมบํารุง 
 กํากับดูแลโดยหัวหน้าฝ่ายซ่อมบํารุง ซึ่งมีการประสานภารกิจร่วมกันในส่วนที่เก่ียวข้อง เช่น ด้าน
งบประมาณ บุคลากร การใช้ทรัพยากรต่างๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนงานให้
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และมีการบริหารงานภายในออกเป็น 4 งาน ดังน้ี 

1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
3. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
4. งานเช่ือมและโลหะ 

1) งานบริหารและธุรการ 
มีหน้าที่ในการประสานงานภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานรวมทั้งการรับแจ้งซ่อม จัดทํา

บัญชีควบคุมครุภัณฑ์และประวัติครุภัณฑ์ 
1.1 ลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร 
1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง  
1.3 การเบิกจ่าย-จําหน่ายพัสดุ 
1.4 การควบคุมทรัพย์สิน 

2) งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มีหน้าที่ให้บริการทางด้านดูแลบํารุงรักษา ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง สํารวจและซ่อมแซม

อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้ตามปกติ ดูแลและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า ตรวจสอบและบันทึกสถิติการ
ใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย  ได้แก่ 

1.1 งานซ่อมและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 
1.2 งานเปลี่ยน/ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า 
1.3 งานซ่อม/ติดต้ังโทรศัพท์ 
1.4 งานอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร 

3) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
มีหน้าที่ให้บริการด้านการซ่อมและบํารุงรักษาใช้งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และ

มุ่งเน้นการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ดังน้ี 
1.1 งานซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
1.2 งานซ่อมบํารุงอุปกรณ์ประกอบอาคาร 
1.3 งานอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร 

4) งานเช่ือมและโลหะ 
มีหน้าที่ในการซ่อมบํารุงเกี่ยวกับครุภัณฑ์สํานักงาน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
4.1 งานซ่อมเก้าอ้ีฟังบรรยายแบบแถว  แบบเด่ียว  และโต๊ะเรียน  
4.2 งานซ่อมและทําสีเก้าอ้ีฟังบรรยาย 

 สถานทีต้ั่ง 
ช่ืออาคาร : อาคาร 1 บริการวิทยาการ  และอาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
ที่อยู่    : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 

    เลขที ่199 หมู่ที่ 6  ถนนสุขุมวิท  ตําบลทุ่งสุขลา  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230 
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    โทรศัพท ์: 0-3835-4580 ต่อ 2700-2708  2739 2747 และ 0-3835-2808 
    โทรสาร : 0-3835-4580  
    เว็บไซต์ : www.vit.src.ku.ac.th 

 ตราประจําหนว่ยงาน 
 

 
 

 สีประจําหน่วยงาน 

สีชมพู เป็นสีที่แสดงถึง พลังแห่งความรัก ความอบอุ่น และมิตรภาพที่ดีงาม โดยมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่ง
ให้งานบริการสู่ความสําเร็จ 
 ประวัติความเป็นมา โดยยอ่ (ให้ระบชุื่อผู้บริหารต้ังแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบัน รวมทั้งระบุช่วงการ
ดํารงตําแหน่งไว้ด้วย) 

การบริหารงานสํานักวิทยบริการ  วิทยาเขตศรีราชา ต้ังเริ่มจัดต้ังจนถึงปัจจุบัน  มีการบริหารจัดการโดย
ผู้บริหารดังรายนามต่อไปน้ี 
 

 รายนามผู้บริหารสํานักวิทยบริการ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 
2537 – ปัจจุบัน 

 
1.   

รศ.ศรีอร      สมบูรณ์ทรัพย์ 
 

ดํารงตําแหน่งต้ังแต่   
1 มิถุนายน 2537 -  26 ตุลาคม 2546 
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2.   
นายสมชาย   งามย่ิงยวด 
 

ดํารงตําแหน่งต้ังแต่   
28 ตุลาคม 2546 -  27 ตุลาคม 2550 

 
3.   

นายชาติชาย   ยมะคุปต์ 
 

ดํารงตําแหน่งต้ังแต่   
28 ตุลาคม 2550 -   9 มีนาคม 2553 

    
4.   

นายเรวัติ   อํ่าทอง 
 

ดํารงตําแหน่งต้ังแต่   
29  มิถุนายน 2553 –   ปัจจุบัน 

 

 
 รายนามผู้บริหาร ตําแหน่ง เลขานุการสํานักวิทยบริการ ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2537 ถึง 31 

กรกฎาคม 2556  ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2556 –
ปัจจุบัน (โดยไม่มีวาระการดํารงตําแหน่ง) 

ลําดับ รายนาม บริหารงานระหว่างป ี
1. นางสาวกษมา  เนตรวิเชียร 1 มิถุนายน 2537 – 21 มกราคม 2547 
2. นางสาวจิรารักษณ์  เปรมสมบัติ 1 กุมภาพันธ์ 2547 – 30 กันยายน 2553 

  1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 
3. นางสาวพัชรินทร์  รอดชูแสง 21 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 

  1 ตุลาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556 
4. นางพวงพิศ  ปะกินําหัง* 1 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน 

หมายเหตุ : *ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ เปิดสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มี
ผลต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2113/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
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 รายนามผู้บริหาร ตําแหน่ง หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ต้ังแต่ 1 มถินุายน 2554 ถงึ ปัจจุบัน 

ลําดับ รายนาม บริหารงานระหว่างป ี
1. นายมนตรี  ธาดาภาพย์ 1 มิถุนายน 2544 – 31 พฤษภาคม 2550 
2. นายกิตติศักด์ิ  อ่ิมสุด 1 มิถุนายน 2550 – 9 กันยายน 2553 
3. นายยรรยง  ดํารงค์พิวัฒน์ 1 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน 

 
 รายนามผู้บริหาร ตําแหน่ง หวัหน้าฝ่ายห้องสมุด ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2546 ถึง ปัจจุบัน 

ลําดับ รายนาม บริหารงานระหว่างป ี
1. นางสาวมาลี  ใจต้ัง 1 มิถุนายน 2546 – 26 ตุลาคม 2546 

  28 ตุลาคม 2550 – 8 มีนาคม 2553 
  1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555  

2. นางสาวระวิวรรณ  สัมฤทธ์ิ 27 ตุลาคม 2546 – 8 มีนาคม 2550 
3. นางสาวสุพิศ  บายคายคม 21 ตุลาคม 2553 – 1 กันยายน 2554 
4. นางสาวธันยนันท์  อินทรสุรยิวงษ์ 1 กันยายน 2554 – 30 กันยายน 2554 

  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 
5. นางสาวมาลี  ใจต้ัง 1 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน 

 
 รายนามผู้บริหาร ตําแหน่ง หวัหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ต้ังแต่ 1 มิถนุายน 2543 ถงึ ปัจจุบัน 

ลําดับ รายนาม บริหารงานระหว่างป ี
1. นายธีรศักด์ิ  รอดชูแสง 1 มิถุนายน 2543 – 26 ตุลาคม 2546 
2. นายพนมพร  สาคร 27 ตุลาคม 2546 – ปัจจุบัน 

 
 รายนามผู้บริหาร ตําแหน่ง หวัหน้าฝ่ายซ่อมบํารุง ต้ังแต่ 28 ตุลาคม 2552 ถึง ปัจจุบัน 

ลําดับ รายนาม บริหารงานระหว่างป ี
1. นายบรรเจิด แจ่มจํารัส 28 ตุลาคม 2552 – ปัจจุบัน 

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา   

ศูนย์รวมทรัพยากรการเรียนรู้  มุ่งสู่คณุภาพการให้บริการ  ประสานเทคโนโลยีทันสมัยก้าวไกล โยงใย
ความรู้มุ่งสู่ชุมชน 

 ปณิธาน 
งานบริการดี กิจกรรมเด่น วิชาการเย่ียม คณุธรรมจริยธรรมเลิศ เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 13 
 

 วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การบริการและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างทั่วถึงทั้งสํานักวิทยบริการ 

 วิสัยทัศน ์
เป็นศูนย์กลางบริการการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 พันธกิจ 
1. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามสมรรถนะอย่างต่อเน่ือง 
2. มุ่งพัฒนาความพร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพ่ือการสนับสนุนที่ดีมปีระสิทธิภาพ 
3. มุ่งพัฒนากระบวนการการบริการที่ดีมีคณุภาพอย่างต่อเน่ือง 
4. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นธรรมาภิบาล 

 เป้าหมาย 
      1. หน่วยงานระดับฝ่ายสามารถดําเนินงานได้รวดเร็วทันต่อเวลา 

  2. บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจถึงการบริการที่ดี 
3. บุคลากรรู้หลักในการบริหารจัดการมีความเข้าใจ และใส่ใจต่อผู้รับบริการ 

 นโยบายหลักของหน่วยงาน 
1. บุคลากรรู้จกัหลักการบริหารจัดการในเรื่องงานประจํา 
2. บุคลากรรู้หลักของการบริการที่ดี 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากย่ิงขึ้น 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 14 
 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

 แผนภูมิที่  1  แผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน : ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ตามมติท่ีประชุมผู้บริหารสํานักวิทยบริการ 

        คร้ังท่ี 3/2557  เม่ือวันท่ี 20 มี.ค. 2557 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา

สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

คณะกรรมการประจํา 
สํานักวิทยบริการ

 งานบริหารและธุรการ 
 งานคลังและพัสดุ 
 งานแผนและประกัน

คุณภาพ 

สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายห้องสมุด  ฝ่ายซ่อมบํารุง

 งานบริหารและธุรการ 
 งานบริการ

โสตทัศนูปกรณ์และ
ห้องเรียน 

 งานผลิตและพัฒนาส่ือ 

 งานบริหารและธุรการ 
 งานบริการการเรียน

การสอน 
 งานบริการสารสนเทศ 
 งานบริการเครือข่าย 

 งานบริหารและธุรการ 
 งานระบบไฟฟ้า 
 งานระบบปรับอากาศ 
 งานเชื่อมและโลหะ 

 งานบริหารและ 
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

 งานบริการและ
กิจกรรม 

 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ส่ือการศึกษา 

 งานหอจดหมายเหตุ
และหอประวัติ 
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 แผนภูมิที่  2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน : วิทยาเขตศรีราชา 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิทยาเขตศรีราชา เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนภูมิแสดงถึงการบริหารงานภายใน
วิทยาเขตศรีราชา  การบริหารจัดการของวิทยาเขตศรีราชาน้ันบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย
ผู้บริหารของคณะวิชา และสํานักร่วมเป็นคณะกรรมการโดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาเป็นประธาน
คณะกรรมการ   สํานักวิทยบริการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการงานของวิทยาเขตศรีราชา  มีคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการ ประกอบด้วยรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ บุคลากรภายนอก โดยมี
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการเป็นประธานคณะกรรมการ 
 

1.4 รายนามผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการชุดต่างๆ ของสํานักวิทยบริการ 
 รายนามผู้บรหิาร 

1. นายเรวัติ  อํ่าทอง ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
2. นางสาวพลอยณิศา  ชูไกรพินิจ รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
3. นางพวงพิศ  ปะกินําหัง หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
4. นายยรรยง  ดํารงค์พิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
5. นายพนมพร  สาคร หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวมาลี  ใจต้ัง หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด 
7. นายบรรเจดิ  แจ่มจํารัส หัวหน้าฝ่ายซ่อมบํารุง 

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 
(รศ.ดร. บดินทร์  รัศมีเทศ) 

ผู้อํานวยการสาํนกัวิทยบริการ  
(นายเรวัติ  อํ่าทอง) 

รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  
(นางสาวพลอยณศิา  ชูไกรพินจิ) 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักวิทยบริการ

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
(นางพวงพิศ  ปะกินําหัง) 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
(นายยรรยง  ดํารงพิวัฒน์) 

หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์
(นายพนมพร  สาคร) 

หัวหน้าฝ่ายหอ้งสมุด 
(นางสาวมาลี  ใจตั้ง) 

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบาํรุง 
(นายบรรเจิด  แจม่จํารัส) 
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 รายนามคณะกรรมการประจําสํานัก 
1. นายเรวัติ  อํ่าทอง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพลอยณิศา  ชูไกรพินิจ กรรมการ 
3. นายเติมศักด์ิ  สุขวิบูลย์ กรรมการ 
4. นายสุภัทรชัย  ชมพันธ์ กรรมการ 
5. นายวรยศ   ละม้ายศรี กรรมการ 
6. นายสุวรรณ์ทอง  คําภูมี กรรมการ 
7. นางสุนทรี  ขุนทอง กรรมการ 
8. นางสมพิศ  ชยันโต กรรมการ 
9. นายนิติเวช ทองนุช กรรมการ 
10. นางสมใจ  บรรเทากุล กรรมการ 
11. นายยรรยง  ดํารงค์พิวัฒน์ กรรมการ 
12. นายพนมพร  สาคร กรรมการ 
13. นางสาวมาลี  ใจต้ัง กรรมการ 
14. นายบรรเจิด  แจ่มจํารัส กรรมการ 
15. นางพวงพิศ  ปะกินําหัง กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวจิรารักษ์  เปรมสมบัติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

1. นายเรวัติ  อํ่าทอง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพลอยณิศา  ชูไกรพินิจ กรรมการ 
3. นางสาวมาลี  ใจต้ัง กรรมการ 
4. นายยรรยง  ดํารงค์พิวัฒน์ กรรมการ 
5. นายพนมพร  สาคร กรรมการ 
6. นางธันยนันท์  อินทรสุริยวงษ์ กรรมการ 
7. นายบรรเจิด  แจ่มจํารัส กรรมการ 
8. นางพวงพิศ  ปะกินําหัง กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวพัชรินทร์  รอดชูแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

 รายนามคณะกรรมการดําเนินการงานประกันคณุภาพภายใน 
1. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิรารักษณ์  เปรมสมบัติ กรรมการ 
3. นางสาวจิตรวดี  สุทธิชีวะ กรรมการ 
4. นางมณฑาทิพย์  วงษ์สิงห์ กรรมการ 
5. นางสาวชลัดดา  บูรณะ กรรมการ 
6. นายกิตติศักด์ิ  อ่ิมสุด กรรมการ 
7. นางสาวสินาภรณ์  เจมินาค กรรมการ 
8. นางสาวพัชราภรณ์  แป้งหอม กรรมการ 
9. นางสาวศิรินันท์  ป่ินทองคํา กรรมการ 
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10. นายเฉลียว  ไชยเชษฐ์ กรรมการ 
11. นายศุภกิจ  พลังพรกิจ กรรมการ 
12. นางมยุรา  อนุศาสนนันท ์ กรรมการ 
13. นางสาวทิพวรรณ  จันทพันธ์ กรรมการ 
14. นางพรพิมล  ปานประเสริฐแสง กรรมการ 
15. นางสาวทิวา  อุ่นแก้ว กรรมการ 
16. นางสาวจุฑาพร  เช้ือเงิน กรรมการ 
17. นางสาวพัชรินทร์   รอดชูแสง กรรมการและเลขานุการ 

   
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝา่ย  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานเลขานุการ 
1. หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวพรพรรณ  เกิดจั่น รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิรินันท์  ป่ินทองคํา กรรมการ 
4. นายเฉลียว  ไชษเชษฐ ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
1. หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวทิพวรรณ  จันทพันธ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางมณฑาทิพย์  วงษ์สิงห์ กรรมการ 
4. นางสาวศิรินันท์  ป่ินทองคํา กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
1. นายบรรเจิด  แจ่มจํารัส ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวชลัดดา  บูรณะ รองประธานกรรมการ 
3. นางมยุรา  อนุศาสนนันท ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายห้องสมุด 
1. นายยรรยง  ดํารงค์พิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายกิตติศักด์ิ  อ่ิมสุด รองประธานกรรมการ 
 นางสาวพัชราภรณ์  แป้งหอม กรรมการ 

3. นางมณฑาทิพย์  วงษ์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายซ่อมบํารุง 
1. นางสาวจิรารักษณ์  เปรมสมบัติ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวจิตรวดี  สุทธิชีวะ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสวรรยา  วิงวร กรรมการและเลขานุการ 

 
 รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. นายเรวัติ  อํ่าทอง ประธานกรรมการ 
2. นางพวงพิศ  ปะกินําหัง กรรมการ 
3. นายยรรยง  ดํารงค์พิวัฒน์ กรรมการ 
4. นายพนมพร  สาคร กรรมการ 
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5. นางสาวมาลี  ใจต้ัง กรรมการ 
6. นายบรรเจิด  แจ่มจํารัส กรรมการ 
7. นางสาวพัชรินทร์  รอดชูแสง กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวจิตรวดี  สุทธิชีวะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

1. นางมณฑาทิพย์  วงษ์สิงห์ ประธานกรรมการ 
2. นางลัดดาวัลย์  ภู่ทอง กรรมการ 
3. นางสาวพรพรรณ  เกิดจั่น กรรมการและเลขานุการ 

 
 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2556 

สํานักงานเลขานุการ 
1. นางสาวพัชรินทร์  รอดชูแสง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชลัดดา  บูรณะ กรรมการ 
3. นางมณฑาทิพย์  วงษ์สิงห์ กรรมการ 
4. นางสาวทิพวรรณ  จันทพันธ์ กรรมการ 
5. นางสาวชนิกานต์  อรรถวิเชียร กรรมการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
1. นายกิตติศักด์ิ  อ่ิมสุด ประธานกรรมการ 
2. นายธีระศักด์ิ  โตวงค์ กรรมการ 
3. นายกิตติศักด์ิ  แม่ประจิตร กรรมการ 
4. นายวสันต์  ยอดพินิจ กรรมการ 
5. นายอิทธิพล  ทรัพย์ประเสริฐ กรรมการ 
6. นายพชร  วงษ์วัฒนพงษ์ กรรมการ 
7. นายเฉลิมเกียรติ  ตันใจ กรรมการ 
8. นายพลกฤต  พุดกลัด กรรมการ 
9. นางสาวพัชราภรณ์  แป้งหอม กรรมการ 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  
1. นายศรีชล ภิรมย์ลาภ ประธานกรรมการ 
2. นายสิรภัทร  บุญปิยะ กรรมการ 
3. นายสมบัติ  สว่างวงค์ กรรมการ 
4. นางสาวศิรินันท์  ป่ินทองคํา กรรมการ 
5. นางสาวภาวิณี  ปานหนูคํา กรรมการ 

ฝ่ายห้องสมุด 
1. นางสาวระวิวรรณ  สัมฤทธ์ิ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนัสฤมล  มาเจริญ กรรมการ 
3. นายเฉลียว  ไชยเชษฐ์ กรรมการ 
4. นางสาวทัดดาว  พรมหู กรรมการ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 19 
 

5. นางสาวทิวา  อุ่นแก้ว กรรมการ 

ฝ่ายซ่อมบํารุง 
1. นายศุภกิจ  พลังพรกิจ ประธานกรรมการ 
2. นายวรินทร  ศรีนวล กรรมการ 
3. นายนิรันดร์  นราอินทร์ กรรมการ 
4. นายสิทธิกร  บูรณะ กรรมการ 
5. นางมยุรา  อนุศาสนนันท ์ กรรมการ 
   

 รายนามคณะกรรมการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
1. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ที่ปรึกษา 
2. รองผู้อํานวยการสํานักวทิยบรกิาร ที่ปรึกษา 
3. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ประธานคณะกรรมการ 
4. นางสาวจิรารักษณ์  เปรมสมบัติ กรรมการ 
5. นางสาวชลัดดา  บูรณะ กรรมการ 
6. นางมณฑาทิพย์  วงษ์สิงห์ กรรมการ 
7. นางสาวสมบูรณ์  หนูเสือ กรรมการ 
8. นางสาวชนิกานต์  อรรถวิเชียร กรรมการ 
9. นางสาวทิพวรรณ  จันทพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 รายนามคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าติดตามกระบวนงาน 
1. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
2. นางสาวจิรารักษณ์  เปรมสมบัติ กรรมการ 
3. นางสาวชลัดดา  บูรณะ กรรมการ 
4. นางมณฑาทิพย์  วงษ์สิงห์ กรรมการ 
5. นางสาวจิตรดี  สุทธิชีวะ กรรมการ 
6. นางสาวทิพวรรณ  จันทพันธ์ กรรมการ 
7. นางสาวสมบูรณ์  หนูเสือ กรรมการ 
8. นางสาวชนิกานต์  อรรถวิเชียร กรรมการ 
9. นางสาวปิยดา  สุภารัตน์ กรรมการ 
10. นางสาวจุฑาพร  เช้ือเงิน กรรมการ 
12. นางสาวพัชรินทร์  รอดชูแสง กรรมการและเลขานุการ 

 

 รายนามกรรมการกิจกรรม 5 ส 
1. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการสํานักวทิยบรกิาร กรรมการ 
3. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ 
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5. หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
6. หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด กรรมการ 
7. หัวหน้าฝ่ายซ่อมบํารุง กรรมการ 
8. นายธีระศักด์ิ  โตวงค์ กรรมการ 
9. นางสาวศิรินันท์  ป่ินทองคํา กรรมการ 
10. นางสาวนัสฤมล  มาเจริญ กรรมการ 
11. นายศุภกิจ  พลังพรกิจ กรรมการ 
12. นางสาวจิตรวดี  สุทธิชีวะ กรรมการ 
13. นางสาวจิรารักษณ์  เปรมสมบัติ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวพัชรินทร์  รอดชูแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางมณฑาทิพย์  วงษ์สิงห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 รายตามคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 5 ส 

1. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการสํานักวทิยบรกิาร  กรรมการ 
3. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  กรรมการ 
4. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  กรรมการ 
5. หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
6. หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด  กรรมการ 
7. หัวหน้าฝ่ายซ่อมบํารุง  กรรมการ 
    

 คณะกรรมการจัดโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ ประจําปี 2556 
1. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ที่ปรึกษา 
2. รองผู้อํานวยการสํานักวทิยบรกิาร ที่ปรึกษา 
4. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ที่ปรึกษา 
5. หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา 
6. หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด ที่ปรึกษา 
7. หัวหน้าฝ่ายซ่อมบํารุง ที่ปรึกษา 
8. เลขานุการสํานักวิทยบริการ ที่ปรึกษา 
9. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
10. นางสาวทิวา  อุ่นแก้ว กรรมการ 
11. นางสาวนัสฤมล  มาเจริญ กรรมการ 
12. นางสาวอโนทัย  เหมี้ยงหอม กรรมการ 
13. นางสาวพรพรรณ  เกิดจั่น กรรมการ 
14. นางวีณา  พวงแสงชัย กรรมการ 
15. นายอภินนท์  ย่ังยืน กรรมการ 
16.. นางสาวทัดดาว  พรมหู กรรมการ 
17. นายสมบัติ  สว่างวงค์ กรรมการ 
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18. นางสาวสินาภรณ์  เจมินาค กรรมการ 
19. นายสิทธิกร  บูรณะ กรรมการ 
20. นายธีระศักด์ิ  โตวงค์ กรรมการ 
21. นางสาวทิพวรรณ  จันทพันธ์ กรรมการ 
22. นางสาวจิรารักษณ์  เปรมสมบัติ กรรมการและเลขานุการ 
23. นายเฉลียว  ไชษเชษฐ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวศิรินันท์  ป่ินทองคํา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางมยุรา  อนุศาสนนันท ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางสาวพัชราภรณ์  แป้งหอม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

1.5 จํานวนบุคลากร 
 จํานวนบุคลากรท้ังหมด  

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ข้าราชการ 0 1 0 0 1 
ลูกจ้างประจํา 5 0 0 0 0 
พนักงานงบประมาณ 0 6 5 0 11 
พนักงานข้าราชการ 0 0 0 0 0 
พนักงานเงินรายได้ 16 17 8 0 41 
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0 0 0 

รวม 21 24 13 0 58 
แรงงาน เช่น พนักงานทําความสะอาด 
พนักงานขับรถ ฯลฯ 

0 0 0 0 0 

หมายเหตุ: *จํานวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
   ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี 
 รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 
แผ่นดิน : เงินรายได้แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

รวม 3,098,594.61 29,742,355.47 32,840,950.08 100 9.44 : 90.56 
-  งบบุคลากร 0 8,659,098.65 8,659,098.65 100    0.0 : 100.00 
-  งบดําเนินการ 102,813.85 12,486,499.67 12,589,313.52 100 0.82 : 99.18 
-  งบลงทุน 294,250.00 5,720,618.10 6,014,868.10 100 4.89 : 95.11 
-  งบเงินอุดหนุน 2,701,530.76 1,490,647.33 4,191,998.09 100    64.40 : 35.56 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ 0 1,385,671.72 1,385,671.72 100     0.0 : 100.00 
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 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท) 

-  งบประมาณแผ่นดิน 0 

-  งบประมาณเงินรายได้ 38,596,931.00
รวมทั้งหมด 38,596,931.00

 

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

-  งบบุคลากร                 - 8,659,098.65 8,659,098.65
-  งบดําเนินการ 102,813.85 12,486,499.67 12,589,313.52
-  งบลงทุน 294,250.00 5,720,618.10 6,014,868.10
-  งบอุดหนุน 2,701,530.76* 2,876,139.05 5,577,669.81
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ 3,098,594.61 29,742,355.47 32,840,950.08
-  งบสํารองจ่าย                 - 8,659,098.65 8,659,098.65

รวมทั้งหมด 102,813.85 12,486,499.67 12,589,313.52

หมายเหตุ * 1. เงินอุดหนุนฝ่ายห้องสมุดและฝ่ายซ่อมบํารุง   145,650.76 บาท 

  2.เงินเดือนบุคลากร    2,555,800.00 บาท 

   รวม     2,701,530.76 บาท 

 
 อาคารและสถานท่ี  

ชื่ออาคาร ปีท่ีเริ่ม
ใช ้

พ้ืนท่ีใช้
สอย 

(ตาราง
เมตร) 

ลักษณะเป็น
แบบอาคาร
ประหยัด
พลังงาน

(ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร 
อาคาร

ท่ี 
ชื่ออาคาร 

. อาคาร 1 
บริการ
วิทยาการ  
หน่วยงาน
ภายในสํานักวิ
ทบริการที่ใช้
พ้ืนที่ : 
สํานักงาน
เลขานุการ ฝ่าย
เทคโนฯ  ฝ่าย
บริการ
คอมพิวเตอร์ 
และฝ่ายซ่อม
บํารุง 

2537 0 ไม่ใช่ 

 

      

      

ภาพอาคาร 1 บริการวิทยาการ 
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ชื่ออาคาร ปีท่ีเริ่ม
ใช ้

พ้ืนท่ีใช้
สอย 

(ตาราง
เมตร) 

ลักษณะเป็น
แบบอาคาร
ประหยัด
พลังงาน

(ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร 
อาคาร

ท่ี 
ชื่ออาคาร 

1. สํานักงาน
เลขานุการ 
 
 
 

2547 198.50 ไม่ใช ่

 

1 ฝ่าย
เทคโนโลยี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

2537 188 ไม่ใช ่

 

1 ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 

2537 272 ไม่ใช่ 

1 ฝ่ายซ่อม
บํารุง 
 
 
 
 
 
 
 

 112 ไม่ใช ่
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ชื่ออาคาร ปีท่ีเริ่ม

ใช ้
พ้ืนท่ีใช้
สอย 

(ตาราง
เมตร) 

ลักษณะเป็น
แบบอาคาร
ประหยัด
พลังงาน

(ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร 
อาคาร

ท่ี 
ชื่ออาคาร 

2 อาคาร 14 
หอสมุด
อนุสรณ์ 10 
ปี 
หน่วยงานท่ี
ใช้พ้ืนท่ี : 
ฝ่ายห้องสมุด 

2551 4,700 ไม่ใช่ 

 

 
 

     

 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของสํานัก 
 พ้ืนท่ีภาพรวมของสํานัก จํานวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 
1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด  - 

2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  - 

3. พ้ืนท่ีท่ีเป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดยวัสดุ
ประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

- 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเป็น Green Area เช่น .................................  - 

5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) - 
 รถของสํานัก จํานวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 2 
2. รถจักรยานยนต์ 4 
3. รถจักรยาน 0 

1.7 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบนั และผลงานเด่นท่ีภาคภูมิใจ 
 ในรอบปีการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้มีบริหารจัดการการดําเนินงานภายใน
หน่วยงาน และมีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง เพ่ืองานสนับสนุนการเรียนการสอน แม้ว่ายังไม่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน แต่น่าจะเป็นเรื่องที่ภูมิใจ ดังน้ี  

 ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ทบทวนการดําเนินงานตามแผน ผ่านที่ประชุมสํานักงานเป็น
ประจํา เช่น ทบทวนการจัดโครงการและกิจกรรม การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ระเบียบ กฎเกณฑ์
งานบุคคล เป็นต้น 

 มีการติดตามแผนการดําเนินงานในที่ประชุมสํานักงานเลขานุการเป็นประจําทุกเดือน 
 บุคลากรมีความยินดีที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในจัดกิจกรรมและโครงการ 
 ทุกงานได้มีการจัดทําผังกระบวนแสดงขั้นตอนการให้บริการ 
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 มีการเริ่มต้นในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานธุรการ  พัสดุ และงานประกันคุณภาพ 
 การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชุน อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการดําเนินงาน 

ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกฝ่าย โดยมีฝ่ายห้องสมุด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในปีการศึกษา 2556 ได้มีการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน จํานวน 3 หน่วยงาน ดังน้ี 

- โรงเรียนบ้านทุ่งกราด จัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2556 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน 
444 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 

- สํานักสงฆ์เขาพระครู จัดขึ้นในวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2556 
- โรงเรียนวัดแหลมฉบัง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2556 – พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าร่วม

โครงการทั้งหมดจํานวน 95 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 

  

  

  
ภาพที่ 1 การจดัโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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 ได้รับรางวัลโครงการบริการวิชาการดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ใน
ในงาน วันคล้ าย วันสถาปนามหา วิทยาลั ย เกษตรศาสต ร์  วิทยา เขตศ รี ราชา  ครบรอบ  18  ปี  โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นผู้มอบ  

  
ภาพที่ 2 การมอบรางวัลโครงการบริการวิชาการดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2556 

 
1.8 ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2556 ของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา     
  

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก 
1. ควรมีการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการให้ครบทกุส่วนงาน เพื่อนํา
ผลจากการสํารวจไปใช้ในการพัฒนา 
และปรับปรุงการดําเนินงาน 

มีการนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจความต้องการในโครงการ
บริการอย่างไรให้โดนใจ ประจําปี 2556 มาจัดแผนพัฒนา
และปรุงปรุงการให้บริการ ครบทุกฝ่าย ผลการดําเนินการ 
ดังนี้ 

 ดําเนินการแล้วจํานวน 43 กิจกรรม 

 อยู่ระหว่าง 25 กิจกรรม  

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 21 กิจกรรม 

หัวหน้าสํานักงาน/
หัวหน้าฝ่าย 

2. ควรมีการบริหารจัดการส่ิงอํานวย
ความสะดวกในห้องอ่านหนังสือ 24 
ชั่วโมง ดังนี้  

1 )  เพิ่ มป ล๊ักไฟให้ เพียงพอกับ
ผู้ใช้บริการ  

2) จัดระบบการให้บริการใช้ห้อง
โดยระบุช่วงเวลาในการใช้ห้องให้มี
ผู้ใช้บริการได้ทั่วถึงทุกกลุ่ม และไม่
จํากัดสิทธิ์การใช้บริการของผู้อื่น  

ยังไม่ได้ดําเนินการ หัวหน้าฝ่าย
ห้องสมุด 
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3) การดูแลรักษาความสะอาดของ
สาธารณูปโภคภายในห้องอ่านหนังสือ 
24 ชม.  

4) ควรจัดพื้นที่สําหรับให้บริการ
อาหาร และเครื่องดื่มเป็นการเฉพาะ 
3. ควรมีการจัดทํา 5 ส. ให้ครอบคลุม
ทุกส่วนงานตามมาตรฐาน 5 ส. และ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีความ
ปลอดภัย และทําให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

1. กําหนด Big Cleaning Day 28 มี.ค.57 ผู้เข้าร่วม 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.30 ของบุคลากรทัง้หมด  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอยูใ่นระดับดี ร้อยละ 
77.10  

3. การประเมินพื้นที่กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 
รวมทกุฝ่าย คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซึ่งไม่บรรลุเป้าตาม
เกณฑ์มาตรฐานกลาง 5 ส ที่รอ้ยละ 90.00  

คุณจิรารกัษณ์ 
เปรมสมบัต ิ

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรมีการทบทวนการบริหารความ
เส่ียงที่มีความเหมาะสมกับวงจรการ
ทํางาน และมีความต่อเน่ืองสม่าํเสมอ 

1. มีการวิเคราะห์และประเมินโอกาสและผลกระทบของ
การเกิดความเส่ียงพอย่างน้อย 3 ด้าน 
2. ติดตามการดําเนินงานตามแผน ครั้งที่ 1 : เมือ่วันที่ 7 
ม.ค. 2557 และติดตามครั้งที่ 2 : เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2557 
3. ผลการดําเนินการตามแผน ดังนี้ 

 แล้วเสร็จ 3 วิธีการ  

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 3 วิธีการ  

 ยังไม่ได้ดําเนินการ 3 วิธีการ 

งานประกัน
คุณภาพ 

2. การจดัการความรู้ควรมีการ
ดําเนินงานในทกุฝ่าย 

1. จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ฯ การประกัน
คุณภาพฯ ร้อยละ 96.88 ของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. โครงการการประกันคุณภาพภายในกับตัวบ่งช้ีการ
ประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปี 2556 
3. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณและงาน
ประกันคุณภาพ 

คุณจิรารกัษณ์  
เปรมสมบัต ิ

3. สํานักวิทยบริการควรส่งเสริม 
สนับสนุน ความก้าวหน้าในตําแหน่ง
งานของบุคลากร เพื่อสร้างขวัญ
กําลังใจ และความม่ันคงในอาชีพ 

1. มีการดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของสํานัก
วิทบริการ ที่เป็นตามสมรรถนะหลัก 
2. ได้บุคลากรที่เป็นผู้มีการปฏิบัติงานดีเยี่ยม ประจําปี 
2556 จํานวน 5 คน 

คุณมณฑาทิพย ์ 
วงษ์สิงห ์

องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรมีการตรวจสอบติดตามการใช้เงิน มีการดําเนินการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ คณะกรรมการ
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ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกําหนด โดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในท่ีมีอยู่ 

19-20 ส.ค. 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน 

2. ควรจัดทําการรายงานสถานะ
ทางการเงินให้เป็นปัจจุบันรวมถึง
รายละเอียดประกอบเพื่อใช้ในการ
วางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

2. รายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารสํานักฯ ครั้งที ่ 5/2556 
และครั้งที่ 10/2556 
3. มีการรายงานเงนิคงเหลือประจาํวันในวันถัดไป 

1. คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน 
2. ง า น ก า ร เ งิ น
และบัญชี 

องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. ควรมีการติดตามให้หน่วยงาน
ภายในรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชีใ้นระบบสารสนเทศเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถนําข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการประกัน
คุณภาพได้ 

หน่วยงานระดับฝ่ายมีการรายงานผลการดําเนินงานใน
ระบบ SAR Online  

หัวหน้าสํานักงาน/
หัวหน้าฝ่ายงาน 

2. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชีใ้นทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการอย่าง
สม่ําเสมอ 

มีการติดตามการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ จํานวน 2 ครั้ง โดย
การทําหนังสือราชการติดตาม 

งานประกัน
คุณภาพ 

3. ควรมีการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
พันธกิจของหน่วยงาน เช่น นิสิต 
อาจารย์ และบคุคลภายนอก 

มีการดําเนินงานตามแผน และมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดเป้าหมายที่กําหนดร้อยละ 80   

หัวหน้าสํานักงาน/
หัวหน้าฝ่ายงาน 

4. ควรมีการนําผลการประกัน
คุณภาพมาปรับปรุงการทํางานตามตัว
บ่งชี้ทกุตัวบง่ชี้ในแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ผลการดํ า เนินงานตามตัวบ่ งชี้ ของแผนกลยุทธ์ของ
ปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 
จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี  ลดลง จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี และไม่
เปล่ียนแปลง จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ 

งานแผน 

5. ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ของสํานกัวิทยบริการให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น 

ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ณ ม.มหิดล 
ศาลายา จ .นครปฐม เพื่อการสร้างเครือข่ายระหว่าง
มหาวิทยาลัย จัดโดยสํานักประกันคุณภาพ มก. 

ผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการ 

6. ควรมีการเขยีนรายงานการ
ประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานตวับ่งชี้ให้ครบถ้วน 

พัฒนาและปรับปรุงการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน
ตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
ประจําปีการศึกษา 2556 

งานประกัน
คุณภาพ 

7. ควรกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณใ์ห้
สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน คือ การให้บรกิาร เพื่อ

มีการกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ที่ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการ
บริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

ผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

ส่งผลให้การดําเนินงานมีประสทิธิภาพ
ดียิ่งขึ้น 
8. ควรจัดทําคู่มือประกันคุณภาพเพื่อ
ใช้ประกอบการอ้างองิเอกสาร
หลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งชี ้

สํานักวิทยบริการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 จํานวน 
1 เล่ม 

ประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงาน 
2. ควรมีการติดตามกระบวนการ
ดําเนินงานลดขัน้ตอน ในที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรงุกระบวนการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ และ
นําผลการประชมุเสนอที่ประชมุ
คณะกรรมการบริหารสํานักวิทย
บริการอย่างสม่ําเสมอ 

สํานักงานเลขานุการได้มทีบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ให้บรกิาร 2 กระบวนการ คือ กระบวนการรบั-ส่งหนังสือ 
คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของการบริการที่ไดเ้วลามาตรฐาน 
ส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา อยู่
ระหว่างการทบทวนกระบวนการ 

หัวหน้าสํานักงาน/
หัวหน้าฝ่าย 

3. ควรมีการนําผลการปรับปรงุ
กระบวนการดําเนินงาน เพือ่นํามา
เปรียบเทียบกับกระบวนงานเดมิเพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดทํากระบวนการ
ดําเนินงานลดขัน้ตอนในรอบปีถัดไป 

มีผังกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ที่เป็นไปตาม
ระยะเวลามาตรฐานร้อยละ 90  ดังนี้  

 สํานักงานเลขานุการ : ผังกระบวนการงานธุรการ  

 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ : งานผังกระบวนการขอ
บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ศรีราชา และการฝาก
ข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์มก.วิทยาเขตศรี
ราชา  

 ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา :  ผังกระบวนการ
ประเมินผลการให้บริการ แก้ไขอุปกรณ์ขัดข้อง
ระหว่างการใช้งาน  การขอให้บริการห้องเรียน/
อุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่าย บริการอุปกรณ์เพื่อ
การเรียนการสอน บริการอุปกรณ์เพื่อกิจกรรม 

  ฝ่ายห้องสมุด : การบริการยืมระหว่างห้องสมุด
วิทยาเขต 

 ฝ่ายซ่อมบํารุง : งาน MANTENANCE WORK 
ORDER TRACKING FORM (ฝ่ายซ่อมบํารุง) 

หัวหน้าสํานักงาน/
หัวหน้าฝ่าย 

4. ควรมีการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการจําแนกตามงานบริการ
อย่างชัดเจน เพือ่นํามาปรับปรงุ
กระบวนการดําเนินงานตามความ
คาดหวังของผู้รบับริการ 

ได้ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการทั้ง
อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ครบตามภารกิจของสํานักวิทย
บริการ มาจัดทําแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

ผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการ 
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บทที่ 2   
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ ดังน้ี 

  2.1.1 สํานักงานเลขานุการ 
1) งานบริหารและธุรการ 

ปฏิบัติงานในการจัดการงานด้านเอกสารต่างๆ ตามระบบงานสารบรรณคือ  การ
ลงทะเบียนรับหนังสือ การลงทะเบียนส่งหนังสือ การจัดเก็บสืบค้นเอกสาร การให้บริการด้านยานพาหนะ การ
บันทึกรายงานการประชุมต่าง ๆ  การร่างโต้ตอบหนังสือ  การบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหาบุคลากรเมื่อขาด
แคลน  การเตรียมการประเมินบุคลากร ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรสํานักวิทยบริการ  งานที่เก่ียวข้องกับ
บุคลากรภายใน  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่บุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบ  นอกจากน้ียังให้
การบริการอํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรภายใน  งานรับรองต่างๆ นอกจากน้ีได้ดําเนินการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงานมีศักยภาพมากย่ิงขึ้นดังน้ี 

 1.  มีการบริหารจัดการกําหนดกระบวนการงาน ระยะเวลา  ขั้นตอนการปฏิบัติแต่ละ
งาน เพ่ือให้ได้มาตรฐานในการให้บริการด้วยการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาการไหลเวียนของเอกสารตามช่องทางการ
บังคับบัญชาเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการได้รวดเร็วถูกต้องและได้เวลามาตรฐานในการปฏิบัติ
เพ่ือประกาศเป็นมาตรฐานการดําเนินการ (แสดงไว้ในภาคผนวก) 

2.  เน้นยํ้าให้บุคลากรได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และระเบียบปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ําเสมอโดยการมีกิจกรรม  Morning talk ทุกวันอังคารของสัปดาห์เพ่ือรับทราบแนวคิดและปัญหาระหว่างการ
ปฏิบัติงาน หรือเรื่องอ่ืน ๆ และแจ้งเวียนข้อมูลระเบียบปฏิบัติ  และจรรยาบรรณของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนาในสายงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง (ดังแสดงในตารางต่อไป) 

   4.  ให้ความรู้แก่บุคลากรจากประสบการณ์ทํางาน เช่น การทําหนังสือบันทึกภายใน
ภายนอก  การเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง  งานสารบรรณ  งานธุรการ  ตลอดจนการจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 

   5.  ลดความเหลื่อมล้ํา ความไม่เป็นธรรม โดยกําหนดให้ผู้ที่จะไปปฏิบัติภารกิจในเวลา
ราชการให้บันทึกขออนุญาตต่อหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

   6.  ให้งานบุคลากรสรุปการการขาด ลา มาสาย ของบุคลากร เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และนํามาช่วยกันแก้ไขเมื่อมีปัญหาโดยการจัด Morning talk ทุกวันอังคาร 

   7.  กําหนดเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบอย่างชัดเจน โดยกําหนดให้เป็นค่าร้อย
ละคือ 70 : 20 : 10 หมายถึง  งานประจําตามตําแหน่ง ร้อยละ 70 งานมอบหมาย ร้อยละ 20 งานพัฒนา เช่น การ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทําผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 10  จากร้อยละ 60 ในส่วนของหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  
และร้อยละ 40 ของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ  ทั้งน้ีนอกจากงานที่ปฏิบัติแล้วยังรวมไปถึงพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์  วินัย  จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาด้วย  ซึ่งหัวหน้า
สํานักงานเลขานุการจะวิเคราะห์ และพิจารณาทุกไตรมาส 
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8. ปฏิบัติงานตามที่ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการมอบหมายอ่ืน ๆ เช่น การกํากับดูแลโครงการต่าง ๆ 
(ผังรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก) 
ตารางที่ 2.1 แสดงข้อมูลบุคลากรเข้ารับการพัฒนาโดยวิธีการอบรม ประชุม และสมัมนา 

วัน เดือน ปี หัวขอ้อบรม/สมัมนา/ดูงาน ชื่อบุคลากร 
10 ตุลาคม 2556 การนํานโยบายการบริหารความเส่ียงสู่การปฏิบัติ  

ห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี  
พัชรินทร ์

28-30 ตุลาคม 2556 เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากร สํานักวิทยบริการ ประจําปี 2557
ภูเก็ต-เขาสก 

บุคลากรทกุคน 

19 พฤศจิกายน 2556 เพื่อทําการแก้ไขปัญหาเรื่องของ ERP ที่ได้ลงรายการไปแล้วเกิด
ข้อผิดพลาด และสอบถามในส่วนของรายการอ่ืนๆ งานกองคลัง 
บางเขน 

จิตรวด ี

19-22 พฤศจิกายน 2556 เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศพนักงาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 
43มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ชนิกานต์, ปยิดา 

19-20 พฤศจิกายน 2556 ปัญหาเรื่องของ ERP ที่ได้ลงรายการไปแล้วเกิดข้อผิดพลาด และ
สอบถามในส่วนของรายการอื่นๆ งานกองคลัง บางเขน   

สวรรยา, 

28-30 พฤศจิกายน 2556 เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2557  ภูธาราฟ้ารีสอร์ท วังน้ําเขียว นครราชสีมา ( เข้า
ร่วมกับวิทยาเขต)  

ทิพวรรณ, พวง
พิศ 

11 ธันวาคม 2556 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ห้องประชุมธี
ระสูตะบุตร 

พัชรินทร ์

23-24 ธันวาคม 2556 เข้าอบรมERP เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันทุกหน่วยงานในการ
บันทึกรายการบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงินของหน่วยงาน
ในระบบ ERP ห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

ชลัดดา, สมบูรณ์ 

 

31 มกราคม 2557 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายในงานWUNCA ครั้งที่ 28 หัวข้อ 
ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร แ ผ น แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร  PROJECT&PLAN 
MANAGEMENT ( PPM)  มหาวิทยาลัยบูรพา สระแก้ว 

จิรารกัษณ์,  
ชลัดดา, 
ทิพวรรณ, 
มณฑาทิพย ์

18 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อปรึกษาหรือเพื่อแก้ไขการทํางานของ ระบบ ERP  กองคลัง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

สมบูรณ์, ชลัดดา 

28 มีนาคม 2557 สัมมนาวิชาการ หัวข้อ ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(ปรับปรุงปี 2555)  ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ 
มก.1000 

ชลัดดา, สมบูรณ์ 
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2) งานคลังและพัสดุ 
  มีภารหน้าที่ เ ก่ียวกับระบบการบริหารจัดการระบบการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
ตรวจสอบใบสําคัญ/จ่ายเช็ค  การรับส่งเงินประจําวัน  การหักภาษี  การโอนเงิน  การทําบัญชีรับจ่าย เงินเดือน ค่า
สาธารณูปโภค ทําสัญญาระบบ ERP/ส่งคืน การโอนเงินระหว่างหน่วยงาน การบันทึกทางบัญชี รายงานคงเหลือ
ประจําวัน การออกเลข BG  (งบแผ่นดิน) การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ  โดยการสอบราคา การตกลงราคา 
การทําสัญญาซื้อขายระบบ ERP ระบบ GFMIS การทําหนังสือค้ําประกันและการคืนเงิน เป็นต้น 

3) งานแผนและประกันคุณภาพ 
 มีภาระหน้าที่เก่ียวกับการการวางแผนงบประมาณแผ่นดิน จัดทํากรอบงบประมาณ

ล่วงหน้าและภาระผูกพัน  การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี การจัดทํางบประมาณรายได้ประจําปี  การ
จัดสรรงบประมาณ การจัดทําแผน/ผลการดําเนินงาน ดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ การจัดทําแผน
ประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยง   และทําคู่มือการประกันคุณภาพประจําปี
การศึกษา 2556 เป็นต้น  (ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ภาคผนวก) 

ตารางที่ 2.2 แสดงโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ 2557 และผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม กําหนดวัน งบรายได้ ยังไม่แล้วเสร็จ ผล 
1 โครงการสัมมนาบุคลากรประจาํปี  ตุลาคม 2556  700,000.00  แล้วเสร็จ 

2 โครงการจัดการเรียนรู้ภายใน  
2.1 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
บุคลากร 
2.2 โครงการฝึกอบรมทักษะ
คอมพิวเตอร ์
2.3 โครงการเตรียมความพร้อมเรื่อง
อัคคีภัย 
2.4 หลักการถ่ายภาพเบ้ืองต้น 
2.5 โครงการจดัเก็บเอกสารงานสาร
บรรณและงานประกันคุณภาพ 
2.6 โครงการประกันคุณภาพภายในกับ
ตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักวิทยาบรกิาร 

 
8 ตุลาคม 2556 
เม.ย.-พ.ค.57 
 
เม.ย.-พ.ค.57 
เม.ย.-พ.ค.57 
 
3 เม.ย.2557 
 
 
 
26 ธ.ค. 2556 

5,000.00

5,000.00

10,000.00
 

7,188.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
แล้วเสร็จ 
 
แล้วเสร็จ 

3 โครงการจัดทําส่ือส่ิงพิมพ์  ต.ค.56-กย.57 200,000.00 กําลัง
ดําเนินการ 

 

4 โครงการวันคล้ายวันสถาปนา  17 ม.ค.57  190,000.00  แล้วเสร็จ 

5 โครงการบรกิารอย่างไรให้โดนใจ  17 ก.พ.2557  30,000.00 ยกเลิก  

6 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ์ 10 เม.ย.57 20,000.00  แล้วเสร็จ 

6 โครงการ 5 ส   
Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 
Big Cleaning Day ครั้งที่ 2  

 
21 ม.ีค.2557  
17 ก.ค. 57 

40,000.00
 

 
 
ยังไม่ถงึกําหนด 

 
แล้วเสร็จ 

7 โครงการประกนัคุณภาพภายใน เม.ย.-ก.ค.57 60,000.00 ยังไม่ถงึกําหนด  
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ตารางที่ 2.3 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 

ตารางที่ 2.4 แสดงผลการดําเนินงานตามแนวทางการบริหารงานของผู้อํานวยการให้เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 

ลําดับ เนื้อหาแนวความคิด วิธีการดําเนนิการ 
1 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารการ

จัดระบบ ระเบียบ ขั้นตอนงานต่าง ๆ 
ทําระบบการเสนอแฟ้มเอกสารอย่างเป็นขั้นตอน
การบังคับบัญชา มีระบบอย่างเป็นรูปธรรม 

2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม
ทุกภาคส่วน 

มีการตรวจสอบและติดตามการจัดซื้อจัดอย่าง
ต่อเน่ือง 

3 ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามัคคี การมสีว่น
ร่วม และลดปัญหาความไม่เข้าใจกัน 

มีการ Morning talk ทุกวันอังคารเพ่ือลดช่องว่าง
ระหว่างบุคคล 

4 ความเป็นกลางไม่เล่นพรรคเล่นพวก - 

5 การเอาจริงเอาจังต่อผู้ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่มี
ระเบียบวินัย 

มีมาตรการต่างๆแจ้งให้บุคลากรทราบ เช่น การ
ออกนอกสถานที่ราชการในเวลาราชการให้มีบันทึก
แจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร 

6 ความเป็นระเบียบ ความสวยงามในสถานที่
ทํางาน 

ทบทวน ช้ีแจง ตักเตือนตลอดเวลา 

7 สนับสนุนการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ส่งเสริมสนับสนุนตามสายงานที่เก่ียวข้อง 

8 การปรับปรุงสิ่งใหม่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีใหเ้ป็นที่
ยอมรับทั้งภายนอกและภายใน 

- 

9 รับฟังความคิดเห็น ติชม เพ่ือนํามาแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาสํานักวิทยบริการต่อไป 

รับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้รับบริการ นําผล
มีปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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2.1.2 ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  
  รับผิดชอบในกรให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมและกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
ตลอดจนการผลิตและพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ  

1) งานผลิตและพัฒนาสื่อ 
ตารางที่ 2.5 แสดงสถิติการขอใช้บริการผลิตสื่อ ประจําปีการศึกษา 2556 ข้อมลู  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

รายการ จํานวน 
ถ่ายภาพน่ิงและวิดีโอ 31 ครั้ง
ผลิตสื่องานศิลปกรรม (พิมพ์ป้ายไวนิล) 80 แผ่น
ผลิตงานศิลปกรรม (ตัดสต๊ิกเกอร์) 7 ครั้ง
ผลิตงานศิลปกรรม (เขียนป้ายผ้า  ป้ายโฟม) 11 ครั้ง
บริการเคร่ืองเสียงงานกิจกรรม 55 ครั้ง
บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์งานกิจกรรม 35 ครั้ง

2) งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และห้องเรียน 
ตารางที่ 2.6 แสดงสถิติการขอใช้บริการผลิตสื่อ ประจําปีการศึกษา 2556 ข้อมลู  ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

รายการ หน่วย จํานวน 
เครื่องฉายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ (LCD) เครื่อง 122
เครื่องนําเสนอภาพวีดิทัศน์ (Visuslizer) เครื่อง 48
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่อง 80
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note book) เครื่อง 12
เครื่องฉายสไลด์ เครื่อง 9
เครื่องเล่นวิดีโอเทป เครื่อง 12
เครื่องเล่นดีวีดี เครื่อง 5
เครื่องเล่นเทปคลาสเซท็ เครื่อง 8
เครื่องเล่นเทปและซีดี เครื่อง 5
โทรทัศน์ เครื่อง 26
โทรทัศน์จอ LCD เครื่อง 7
เครื่องขยายเสียง เครื่อง 50
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ เครื่อง 9
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่อง 5
กล้องวิดีโอ เครื่อง 4
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่อง 1
เครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณา (ไวนิล) เครื่อง 1
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รายการ หน่วย จํานวน 
เครื่องเล่นและบันทึกภาพวีดีโอเทประบบดิจิตอล เครื่อง 1
เครื่องสําเนาแผ่น CD/DVD และพิมพ์หน้าแผ่น เครื่อง 1
เครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ขนาดหน้ากว้าง 24 น้ิว เครื่อง 2

 
ตารางที่ 2.7 แสดงสถิติการขอใช้บริการห้องเรียนและอุปกรณ์ ปีการศึกษา 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

หน่วยงาน หน่วย จํานวน 
คณะวิทยาการจัดการ ครั้ง 12,127
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ครั้ง 3,936
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ครั้ง 2,900
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ครั้ง 570
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครั้ง 560
หมายเหตุ 1 ครั้ง = 3 ช่ัวโมง  

2.1.3 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  
ให้บริการ การควบคุม การพัฒนา ดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ

สารสนเทศ ระบบการประชุมทางไกล ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน ระบบโทรทัศน์ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของวิทยาเขตศรีราชา ตลอดจนให้บริการด้านวิชาการ การฝึกอบรม การพัฒนาโปรแกรม
เพ่ืองานบริการวิชาการ 

2.1.4 ฝ่ายห้องสมุด  
ห้องสมุดได้ดําเนินงานตามภารกิจหลักและภารกิจรองต่างๆ ตามแผนการดําเนินงาน

ประจําปีของฝ่ายห้องสมุดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดยมีผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ดังน้ี 
1) งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ได้ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดหา จัดเตรียม และ

วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ มีผลการดําเนินงานแต่ละภารกิจดังน้ี 
1.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดําเนินการจัดหาสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่อ

มัลติมีเดียเพ่ือให้บริการ และบันทึกข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

ตารางที่ 2.8 จํานวนการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

ทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
1. หนังสือภาษาไทย (รายการ/เล่ม) 964/1,134 978/1,162
2. หนังสือภาษาอังกฤษ (รายการ/เล่ม) 741/752 754/760
3. วารสารภาษาไทย (รายการ) 262 126
4. หนังสือพิมพ์  (รายการ) 16 16
5. โสตทัศนวัสดุ (รายการ) 272 250
6. บันทึกข้อมลูการจัดซื้อลงในฐานข้อมูล (รายการ) 1,977 1,982
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   การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดน้ันทางห้องสมุดเน้นให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกและเสนอแนะ เพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้บริการสามารถ
เสนอแนะผ่านทางเว็บไซต์ เคาน์เตอร์การให้บริการ อีเมลล์ และผ่านทางงานการจัดงานแสดงหนังสือ (Books Fair) 
ซึ่งทางห้องสมุดได้ดําเนินการจัดทุกปีอย่างต่อเน่ือง โดยปีการศึกษา 2556 ได้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 
2556 มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 570 คน และมีระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 คะแนน 

  

  

ภาพที่ 2.1 งานจัดแสดงหนังสือครั้งที่ 9 
1.2 การจัดเตรยีมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือจัดส่งงานวิเคราะห์และขึ้นช้ันให้บริการ 

ได้แก่ ลงทะเบียน ติดบาร์โค้ด แถบแม่เหลก็ พิมพ์และติดเลขเรียก ห่อปก ติดและลงรหัสข้อมูลในแผน่บันทึกข้อมูล 
RFID เป็นต้น มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.9 แสดงจํานวนการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 

กิจกรรมที่ดําเนินการ ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
1. สแกนหน้าปกทรัพยากรสารสนเทศ  (รายการ) 1,270 2,231
2. ติดบาร์โค้ดหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ (เล่ม/แผ่น) 4,605/344 2,855
3. ติดแถบแม่เหล็กป้องกันหนังสือหาย (เลม่) 4,605 2,755
4. ลงทะเบียนหนังสือ 1,886 2,755
5. ลงทะเบียนวารสาร/นิตยสาร (รายการ/เล่ม) 262/1,895 213/1,287
6. พิมพ์และติดเลขเรียกหนังสือ (เลม่) 5,033 3,050
7. ห่อปกหนังสือ (เลม่) 2,039 2,800
8. ติดและลงรหัสข้อมูลในแผน่บันทึกข้อมูล RFID  - 1,507
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1.3 งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดําเนินการกําหนดหมวดหมู่ กําหนดหัวเรื่อง 
บันทึกข้อมูลบรรณานุกรม (bib.) และบันทึกข้อมูลระเบียนตัวเล่มลงฐานข้อมูล มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

ตารางที่ 2.10 แสดงจํานวนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 2556 

ระเบยีนบรรณานุกรม 
(รายการ) 

ระเบยีนตัวเลม่ 
(เล่ม/แผ่น) 

1. หนังสือภาษาไทย 917 1,516
2. หนังสือภาษาอังกฤษ 649 877
3. วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/โครงงาน 201 282
4. สื่อโสตทัศน์ 177 526
รวมทั้งสิ้น 1,944 3,488

2) งานบริการสารสนเทศ  ดําเนินการด้านการให้บริการสารสนเทศ จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด บริการห้องประชุม และจดัหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการและสําหรับการปฏิบัติงาน มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

2.1 งานบริการสารสนเทศ ให้บรกิารทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ได้แก่ 
หนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด โดยจัดบริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ฯ ดูแล
ฐานข้อมูลสมาชิก และมีบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า บริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา การ
บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

 2.1.1 บรกิารยืมสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล 
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ โครงงาน มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

 
ตารางที่ 2.11 แสดงจํานวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
1. บริการยืม (เล่ม/แผน่) 13,034 15,682
2. บริการคืน (เล่ม/แผน่) 12,752 11,885
3. บริการยืมต่อ (เล่ม/แผ่น) 9,732 8,963
4. บริการจอง (เล่ม/แผ่น) 12 18
5. จํานวนผู้ยืม (คน) 2,778 3,368

2.1.2 บรกิารยืมระหว่างห้องสมุด ห้องสมุดได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

 การให้บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
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ตารางที่ 2.12 แสดงจํานวนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

หน่วยงานท่ีให้บริการ ปีการศึกษา 2555 
(เล่ม) 

ปีการศึกษา 2556 
(เล่ม) 

สํานักหอสมุดและห้องสมุดคณะต่างๆ บางเขน 57 116
สํานักหอสมุดและห้องสมุดคณะต่างๆ กําแพงแสน 5   24
ห้องสมุด มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1    9
สํานักหอสมุด ม.ขอนแก่น 1 -
สํานักบรรณสารการพัฒนา นิด้า -   1
สํานักหอสมุด ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -   1

รวมทั้งสิน้ 64 151

 ห้องสมุดสถาบันอ่ืนขอใช้บริการยืมหนังสือจากห้องสมุดวิทยาเขตศรี
ราชา มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

ตารางที่ 2.13 แสดงจํานวนการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดอ่ืน 

หน่วยงานท่ีขอใช้บริการ ปีการศึกษา 2555 
จํานวน (เล่ม) 

ปีการศึกษา 2556  
จํานวน (เล่ม) 

สํานักหอสมุด มก. บางเขน 115 87
สํานักหอสมุด มก. วิทยาเขตกาํแพงแสน 8 16
ห้องสมุด มก. วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัสกลนคร 5 9
ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน 17 11
ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน 1 1
ห้องสมุดคณะวศิวกรรมศาสตร ์บางเขน 2 3
ห้องสมุดคณะวนศาสตร์ บางเขน 1 3
ห้องสมุดคณะอตุสาหกรรมเกษตรท่ัวไป บางเขน 2 -
ห้องสมุด คณะสัตวแพทย์ บางเขน 1 -
ห้องสมุดคณะประมง บางเขน 2 1
ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน 6 4
ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ บางเขน - 6
ห้องสมุดคณะวทิยาศาสตร์ บางเขน - 2
ห้องสมุดคณะวศิวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน 1 1
สํานักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 -
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 1 -
ห้องสมุด ม.บูรพา 1 -
สํานักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - 1
ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 3

รวมทั้งสิน้ 164 152
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 2.1.3 จัดเก็บสถิติการใช้บริการสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้ยืมออกจากห้องสมุด 
เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาช่วยตัดสินใจการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์เพ่ิมเติมสําหรับให้บริการต่อไป มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

ตารางที่ 2.14 แสดงจํานวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใหบ้ริการโดยที่ไม่ได้ยืมออกจากห้องสมุด 

ประเภทสิ่งพิมพ์ ปีการศึกษา 2555 
(เล่ม) 

ปีการศึกษา 2556 
(เล่ม) 

หนังสือภาษาไทย 12,063 15,226
หนังสือภาษาอังกฤษ 3,015 3,310
หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล 535 1,153
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย 230 390
หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ 73 162
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ/โครงงาน 417 1,168
หนังสือมุมตลาดหลักทรัพย์ 254 447
วารสาร นิตยสาร 241 229

รวมทังสิน้ 16,828 22,085
 

   2.1.4 จัดเก็บสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ซึ่งทางห้องสมุดได้ดําเนินการจัดเก็บสถิติ
การเข้าใช้ห้องสมุดทุกวัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการให้บริการ โดยแบ่งการจัดเก็บสถิติเป็น 2 ช่วงได้แก่ 

 เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. 
 นอกเวลาราชการ  

 - เปิดภาคการศึกษาวันจันทร ์– วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 20.00 น. 
- ภาคเรียนฤดูร้อนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 18.30 น. - 
- วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8.30 น. – 16.30 น. 

ตารางที่ 2.15 แสดงจํานวนการเข้าใช้บริการห้องสมุดในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

เดือน 
ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 

เวลาราชการ 
(คน) 

นอกเวลา
ราชการ (คน) 

รวมทั้งสิ้น  
(คน) 

เวลาราชการ 
(คน) 

นอกเวลา
ราชการ (คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

มิถุนายน 13,530 1,397 14,927 4,688 228 4,916

กรกฎาคม 23,529 3,357 26,886 15,472 1,630 17,102

สิงหาคม 17,966 2,037 20,003 22,177 2,715 24,892

กันยายน 18,004 1,924 19,928 22,067 2,356 24,423

ตุลาคม 11,204 918 12,122 8,671 840 9,511

พฤศจิกายน 13,087 2,121 15,208 10,253 848 11,101

ธันวาคม 13,605 2,465 16,070 15,400 1,556 16,956

มกราคม 10,772 1,400 12,172 4,743 400 5,143

กุมภาพันธ์ 14,268 2,118 16,386 11,350 1,168 12,518

มีนาคม 8,858 1,170 10,028 5,331 343 5,674
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เดือน ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 
เวลาราชการ 

(คน) 
นอกเวลา

ราชการ (คน) 
เวลาราชการ 

(คน) 
นอกเวลา

ราชการ (คน) 
เวลาราชการ 

(คน) 
นอกเวลา
ราชการ 
(คน) 

เมษายน 1,926 84 2,010 2,416 91 2,507

รวมทั้งสิ้น 146,749 18,991 165,740 122,568 12,175 134,743

  2.2  งานกิจกรรม มีหน้าที่ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด โดยจัดฝึกอบรมและแนะนําการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ จัดทําคู่มือการใช้บริการ รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดูแลความ
เรียบร้อยเกี่ยวกับพ้ืนที่การอ่าน จัดช้ันหนังสือ ตลอดจนสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อห้องสมุด ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

2.2.1 จัดโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
เพ่ือแนะนําบริการต่างๆ ของห้องสมุด ตลอดจนวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งในปีการศึกษา 
2556 ห้องสมุดได้จัดโครงการดังกล่าวระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 
1,347 คน และมีระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 คะแนน 

 

  

  

ภาพที่ 2.2 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่ผู้ใช้บริการ 
 

2.2.2  จัดฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2556 มี
ผู้เข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 110 คน และมีระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 คะแนน 
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ภาพที่ 2.3 ฝึกอบรมฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
 

2.2.3 จัดโครงการ KU Siracha Set Corner : Investment Hub for East 
ครั้งที่ 6 เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับการลงทุนซึ่งเป็นโครงการที่ทางห้องสมุดร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จํากัด ในการจัดโครงการดังกล่าว โดยจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556 มีผู้เข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 203 
คน และมีระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93 คะแนน 
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ภาพที่ 2.4 ฝึกอบรมการให้ความรู้เก่ียวกับการลงทุน 
 

2.2.4 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อห้องสมุดประจําปี
การศึกษา 2556 ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมินจํานวนสิ้น 539 คน และมีระดับความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90 
คะแนน 

2.2.5 การให้บริการยืม – คืนด้วยระบบ RFID โดยทางห้องสมุดได้ดําเนินการ
นําระบบ RFID เข้ามาใช้เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้จํานวน 2 จุดบริการ ได้แก่ การยืมหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง (Self 
Check) และการคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Drop) ซึ่งได้มีการประเมินผลการใช้บริการดังกล่าวด้วย พบว่า
ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 จากผู้ตอบแบบประเมิน 171 คน 

2.2.6 การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นกิจกรรมที่ทางห้องสมุดได้ดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองทุกปี ซึ่งปีการศึกษา 2556 ห้องสมุดได้ดําเนินการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนจํานวน 3 หน่วยงาน 
ได้แก่  

 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด จัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2556 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน 444 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 

 สํานักสงฆ์เขาพระครู จัดขึ้นในวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2556 
 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน  2556 – 

พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน 95 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 4.14 
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ภาพที่ 2.5 บริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.3 งานโสตทัศนศึกษา ให้บริการห้องศึกษาเด่ียว ศึกษากลุ่ม และห้องประชุมแก่
ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

2.3.1 การให้บริการห้องเพ่ือการศึกษาค้นคว้าแบบเด่ียวจํานวน 12 ห้อง และ
เป็นกลุ่มจํานวน 3 ห้อง สําหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

ตารางที่ 2.16 แสดงจํานวนการให้บริการห้องต่างๆ สําหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตประจําปีการศึกษา 2556 

เดือน 
รายช่ือห้องที่ให้บริการ  (คร้ัง) 

ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 
รวม ห้องมินิเธียร์

เตอร์ 
ห้องปฏิบัติ 

การทางภาษา 
ห้องศึกษากลุ่ม 

1 
ห้องศึกษากลุ่ม 

2 
ห้องศึกษา

เดี่ยว  
มิถุนายน 2556 22 3 15 16 12 68
กรกฎาคม 2556 44 3 29 26 54 156
สิงหาคม  2556 55 14 50 52 286 457
กันยายน  2556 50 21 59 54 170 354
ตุลาคม  2556 16 1 25 25 87 154
พฤศจิกายน  2556 40 2 13 3 24 82
ธันวาคม  2556 32 2 32 40 264 370
มกราคม  2557 40 7 22 22 52 143
กุมภาพันธ์  2557 40 13 52 72 153 330
มีนาคม  2557 16 1 26 31 232 306
เมษายน  2557 8 2 6 8 22 46

รวมทั้งสิ้น 363 69 329 349 1,356 2,466
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2.3.2  การให้บริการห้องเพ่ือจัดฝึกอบรม สัมมนาสําหรับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกวิทยาเขตศรีราชา มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

ตารางที่ 2.17 แสดงจํานวนการให้บริการห้องต่างๆ สําหรับหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาเขตศรีราชา 
ประจําปีการศึกษา 2556 

เดือน  
ป ี

หน่วยงาน รายการห้องประชุม 
รวม  
(คร้ัง) หน่วยงาน 

ภายใน 
หน่วยงาน 
ภายนอก 

24 
ชม. 

หอ 
ประวัต ิ

ศึกษา 
กลุ่ม 1 
ช้ัน 3 

ศึกษา 
กลุ่ม 2 
ช้ัน 4 

ห้อง 
ประชุม 3 
ช้ัน 4 

ห้อง 
มัลติมีเดี

ย 

ห้อง 
เธียเตอร์

มิ.ย. 56 29 2 3 4 7 2 9 - 6 31 
ก.ค. 56 47 1 5 2 6 1 23 - 11 48 
ส.ค. 56 32 3 - - 5 - 22 - 8 35 
ก.ย. 56 19 1 - - 8 - 5 - 7 20 
ต.ค. 56 45 - 3 5 14 - 10 7 6 45 
พ.ย. 56 11 1 - - 6 - 3 - 3 12 
ธ.ค. 56 10 - - - 6 1 2 - 1 10 
ม.ค. 57 13 - 2 1 5 1 2 - 2 13 
ก.พ. 57 17 - 2 - 3 - 4 1 7 17 
มี.ค. 57 10 4 4 - 3 - 4 - 3 14 
เม.ย. 57 10 1 1 - 5 1 2 1 1 11 

รวม 243 13 20 12 68 6 86 9 55 256 
 

2.4  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ พัฒนา/จัดหา
ระบบสารสนเทศต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและผูป้ฏิบัติงาน มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

2.4.1 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ห้องสมุดอย่างสมํ่าเสมอ 
(http://lib.vit.src.ku.ac.th/) เพ่ือใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด  
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ภาพที่ 2.6 เว็บไซต์ห้องสมุด 

 

2.4.2 พัฒนา/จัดหาระบบสารสนเทศต่างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน 

 ระบบจองคอมพิวเตอร์
http://www.vit.src.ku.ac.th/application/cr/index.php) สําหรับให้การจองคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ 

 
ภาพที่ 2.7 ระบบจองคอมพิวเตอร์ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 46 
 

 ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร จั ด ก า ร โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม 
(https://training.src.ku.ac.th/) สําหรับบริหารจัดการโครงการต่างๆ ของห้องสมุด เริ่มต้ังแต่เริ่มต้นโครงการ
จนกระทั่งประเมินผลโครงการ  

 

ภาพที่ 2.8 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการฝึกอบรม  
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 ระบบบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารและพิมพ์งานออนไลน์ เพ่ือให้บริการ
แก่ผู้ใช้สําหรับพิมพ์งาน สําเนา และแสกนเอกสาร โดยผู้ใช้บริการเติมเงินในบัตรสมาชิกห้องสมุดและสามารถใช้
บริการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 

 

ภาพที่ 2.9 ระบบบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารและพิมพ์งานออนไลน์ 

 ฐานข้อมูลบริการสื่อดิจิทัล สําหรับใช้สืบค้นสื่อดิจิทัลซึ่งมีการ
เช่ือมโยงกับระบบการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ (OPAC) นอกจากน้ีผู้ใช้บริการสามารถรับชมส่ือดิจิทัลแบบออนไลน์ได้ 

 

ภาพที่ 2.10 ฐานข้อมูลบริการสื่อดิจิทัล 

 โปรแกรมการเก็บระยะเวลามาตรฐานการให้บริการยืม – คืน เพ่ือใช้
สําหรับการสถิติระยะเวลาการให้บริการดังกล่าว 
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ภาพที่ 2.11 โปรแกรมการเก็บระยะเวลามาตรฐานการให้บริการยืม – คืน 

 3) งานหอจดหมายเหตุและหอประวัติ ดําเนินการรวบรวมข้อมูล และพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูล สิ่งของที่มีคุณค่าต่อสถาบันและให้บริการข้อมูลเพ่ือการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่เรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

3.1 จัดทําคู่มือการกําหนดรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มก. รว่มกันทั้ง 4 วิทยาเขต 
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ภาพที่ 2.12 ประชุมปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานจดหมายเหตุและจัดทําแผนการดําเนินงานร่วมกัน  
มก. ๔ วิทยาเขต 
 

3.2  จัดหาและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ 
(http://isad.csc.ku.ac.th/) โดยใช้ฟรีแวร์ที่เป็นโอเพนซอต์สที่มีช่ือว่า “ICA-AtoM”  

 
ภาพที่ 2.13 ระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ICA-AtoM 
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3.3  พัฒนาเว็บไซต์จดหมายเหตุ มก. วิทยาเขตศรีราชา (http://arc.src.ku.ac.th/) 
ซึ่งมีจํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์มีจํานวน 5,705 ครั้ง 

 

ภาพที่ 2.14 เว็บไซต์จดหมายเหตุ มก. วิทยาเขตศรีราชา 

3.4  สัมภาษณแ์ละถอดบทสมัภาษณ์บุคคลสําคัญของวิทยาเขตศรีราชาจํานวน ๔ 
คน 

  

  

ภาพที่ 2.15 สัมภาษณ์บุคคลสําคัญของวิทยาเขตศรีราชา 
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3.5  จัดนิทรรศการกว่าจะเป็นนนทรีศรีราชา เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขต
ศรีราชา ภายใต้โครงการจัดทําหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาระยะที่ 2 มผีูเ้ข้าร่วม
โครงการจํานวนทั้งสิ้น 472 คน มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.53 คะแนน 

 

 

ภาพที่ 2.16 นิทรรศการกว่าจะเป็นนนทรีศรีราชา 
3.6  นําเสนอผลงานวิชาการนําเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์หัวข้อ “ระบบ

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก. (KU e-Archives) ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2557 ในงานสัมมนา PULINET 
วิชาการครั้งที่ 4 ณ จังหวัดพิษณุโลก 

 

   

ภาพที่ 2.17 นําเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์หัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ” 
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3.7  จัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและท้องถิ่นครั้งที่ 4 ซึ่งมี
การจัดนิทรรศการแบบหมุนเวียน และแบบออนไลน์  

 การจัดนิทรรศการแบบหมุนเวียน ได้แก่ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
และถวายเทียนเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
โครงการจํานวนทั้งสิ้น 536 คน มีระดับความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 คะแนน 

 
 

  

ภาพที่ 2.18 กิจกรรมโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและท้องถิ่น 

 นิทรรศการออนไลน์ ใหค้วามรู้เก่ียวประวัติความเป็นมา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวันสําคัญต่างๆ ของประเทศไทยรูปแบบออนไลน์ 

- วันเข้าพรรษา มีผู้เข้าชมจํานวน 1,151 ครั้ง 
- วันปิยมหาราช มีผู้เข้าชมจํานวน 781 ครั้ง 
- วันลอยกระทง มีผู้เข้าชมจํานวน 587 ครั้ง 
- วันรัฐธรรมนูญ มผีู้เข้าชมจํานวน 402 ครัง้ 
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 นอกจากภารกิจหลักและภารกิจรองที่ทางห้องสมุดได้ดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสํานักวิทย
บริการแล้ว ทางห้องสมุดยังได้ดําเนินงานทางด้านต่างๆ อีกด้วย 

1. ฝึกงานนิสิต ห้องสมุดรับนิสิตฝึกงานจากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเข้ารับการฝึกงานต้ังแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 จํานวน 2 คน 

  

 

ภาพที่ 2.19 การนําเสนอผลการฝึกงานของนิสิต 

2. เครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน ตลอดจนดําเนินงานกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกันดัวย ซึ่งทางห้องสมุดได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความมือ
ดังน้ี 

2.1 เครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดและจดหมายเหตุ มก. 4 วิทยาเขต ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการบริหารงาน การให้บริการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของห้องสมุด ตลอดจนการดําเนินงาน
ด้านจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง 4 วิทยาเขต ในปีการศึกษา 2556 ห้องสมุดทั้ง 4 วิทยาเขตได้
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันดังน้ี 
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 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยหมุนเวียนตามแต่ละวิทยาเขตปีละ 4 ครั้ง 

  

 
 

ภาพที่ 2.20 ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้เครือข่ายห้องสมุดและจดหมายเหตุ มก. 4 วิทยาเขต 

- จัดทําแผนการทํางานบูรณาการร่วมกัน 
- พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดมหาวิทยาลัยสะหวันเขต สปป. ลาว เมือ่วันที่ 9 – 10 

มกราคม 2557 
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ภาพที่ 2.21 พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดมหาวิทยาลัยสะหวันเขต สปป. ลาว 

- จัดกิจกรรม Click e-Book for more Knowledge at KU campus โดยฝ่ายห้องสมุด
ร่วมกับสํานักหอสมุด บางเขน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ทีอ่าคาร 17 มีผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งหมด 259 
คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 200 คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.58 คะแนน 
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ภาพที่ 2.22 กิจกรรม Click e-Book for more Knowledge at KU campus 

 2.2  เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค (PULINET) ห้องสมุดได้เข้าร่วมเป็น
คณะทํางานดังน้ี 

- คณะกรรมการอํานวยการ มีผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการเป็นคณะกรรมการ 
- คณะทํางานบริการ มีนางสุภาวดี ไตรผักแว่น เป็นคณะทํางาน 
- คณะทํางานวารสาร มีนางสาวนัสฤมล มาเจริญ เป็นคณะทํางาน 
- คณะทํางานข้อมูลท้องถิ่น มีนางวีณา พวงแสงชัย เป็นคณะทํางาน 
- คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนางสาวทิวา อุ่นแก้ว เป็นคณะทํางาน 
- คณะทํางานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด มีนางสาวมาลี ใจต้ัง เป็น

คณะทํางาน 
2.3  เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หอ้งสมุดได้เข้าร่วมเป็นคณะทํางานดังน้ี 

- คณะทํางานฝ่ายบริหารสารนิเทศ มีนางสุภาวดี ไตรผักแว่น เป็นคณะทํางาน 
 - คณะทํางานเทคโนโลยีการศึกษา มีนางสาวทิวา อุ่นแก้ว และนายพลกฤต พุดกลัด เป็น

คณะทํางาน 
3. ต้อนรับการเยี่ยมชมและศกึษาดูงาน 

3.1 โรงเรียนเกษมพิทยาและศูนย์บริการคอมพิวเตอร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันที่ 
1 เมษายน 2557 

  

ภาพที่ 2.23 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเกษมพิทยาและศูนย์บริการคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
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3.2 สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยแสงสวรรค์ สปป. ลาว วันที่ 22 มีนาคม 
2556 

 

 

ภาพที่ 2.24 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยแสงสวรรค์ สปป. ลาว 

3.3 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ขอศกึษาดูงานระบบ RFID วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 257 

  

ภาพที่ 2.25 ต้อนรับคณะผู้บริหารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

3.4 ภาควิชาการเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 
มกราคม 2557 

  

ภาพที่ 2.26 ต้อนรับอาจารย์และนิสิตมหาบัณฑิตภาควิชาการเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
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2.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจาํปี 2556 
ตารางที่ 2.18 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2556 สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ จ่ายจริง กําหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ดําเนินงาน 

หมายเหตุ 

1. สัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2556 500,000.00 499,950.00 16-19 ต.ค.55 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

2. โครงการบริหารจัดการงานสารบรรณและงานประกันคุณภาพด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

50,000.00 47,070.00 ต.ค.-พ.ค.56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

3. โครงการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร 20,000.00 0.0  พ.ย.55-มี.ค.56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

4. โครงการสัมมาทิฐิเพือ่การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร 50,000.00     39,060.00 พ.ย.55-ม.ค.56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

5. โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของ
สํานักวิทยบริการ 

200,000.00   200,000.00 ต.ค.55-พ.ค.56 สํานักงานเลขาฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

6. โครงการสัมมนาบุคลากร (ครั้งที่ 2) 400,000.00   342,202.25 มี.ค.-56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

7. การวเิคราะห์ตน้ทุนฐานกจิกรรมด้านการบรกิาร เพื่อการบริหาร
เชิงกลยทุธข์องสํานักวิทยบริการ 

5,000.00 5,000.00 ต.ค.55-ก.ย.56 สํานักงานเลขาฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

กองทุนวิจัยวิทยา
เขตศรีราชา 

8. สํารวจความพงึพอใจงานบรกิาร สํานักงานเลขานุการฯ 0.0 0.0 ธ.ค.55-พ.ค.56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

9. โครงการ วันคล้ายวันสถาปนาสํานักวิทยบริการ 120,000.00 76,524.60 ธ.ค.55-ม.ค.56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

10. โครงการทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา 40,000.00 22,993.00 ต.ค.-55 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

11. โครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ ประจําปี 2556 23,500.00 19,450.00 ก.ค.-56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

12. "การควบคุมภายในและตรวจสอบภายในหน่วยงาน" (ด้านพัสดุ
การเงิน) 

9,000.00 7,944.00 เม.ย.-ก.ย.56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

13. โครงการ สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจําปี 2556 10,000.00 10,000.00 เม.ย.-56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

14. รางวัลประกวดการจัดทําโครงการ KM 0.0 0.0 ก.ค.-56 สํานักงานเลขาฯ ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

มก.แจ้งหนังสือด่วน
ที่สุดจึงไม่สามารถ
จัดเตรียมข้อมูลได้ทัน 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจริง กําหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ดําเนินงาน 

หมายเหตุ 

15. โครงการประกนัคุณภาพ 2555 60,000.00 30,656.00 มิ.ย.-ก.ค.56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

16. โครงการสร้างซุม้สวย อวยพรน้อง 20,000.00 8,892.06 ก.ค.-56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

17. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเพื่อการพัฒนางาน
อย่างเหมาะสม 

0.0 0.0 ต.ค.55-ก.ย.56 สํานักงานเลขาฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

18. โครงการการบรหิารความเสี่ยง 0.0 0.0 ต.ค.55-ก.ย.56 สํานักงานเลขาฯ ยกเลิก  

19. โครงการบุคลากรปฏิบัติงานยอดเยี่ยม 30,000.00 16,038.00 ก.ย.-56 สํานักงานเลขาฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

งบ 30,000.- 
ยกเลิก 

20. โครงการประเมินผลและพัฒนาการให้บรกิาร (ปรับปรงุ
กระบวนการ) 

0.0 0.0 ก.ย.-56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

21. โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งที่ 7 0.0 0.0 ก.ย.-56 สํานักงานเลขาฯ ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 

22. โครงการ Big Cleaning Day 2013 20,000.00 17,679.00 พ.ค.-56 สํานักงานเลขาฯ แล้วเสร็จ  

23. โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษระยะที ่1 150,000.00 150,000.00 พ.ค.-ก.ย.56 สํานักงานเลขาฯ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

24. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 30,000.00 0.0 ก.ย.-56 สํานักงานเลขาฯ ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 

25. โครงการปรับปรุงระบบควบคุมครุภัณฑ์ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 150,000.00 150,000.00 พ.ย.55-มิ.ย.56 ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

26. โครงการจัดทําระบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย 600,000.00 600,000.00 พ.ย.55-ส.ค.56 ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

27. โครงการนําร่อง E-lectures 50,000.00 50,000.00 พ.ย.55-ส.ค.56 ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

28. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วิวีดิทัศน์แนะนําวิทยาเขต) 60,000.00 60,000.00 พ.ย.55-ส.ค.56 ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจริง กําหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ดําเนินงาน 

หมายเหตุ 

29. โครงการปรับปรุงระบบแจ้งปญัหาอุปกรณ์ประจําห้องเรียนขดัข้อง
ผ่านระบบออนไลน์ 

0.0 0.0  พ.ย.55-มิ.ย.56 ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

30. โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา 100,000.00 100,000.00 ต.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

31. สํารวจความพงึพอใจงานบรกิาร 0.0 0.0 มี.ค.-56 ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

แล้วเสร็จ  

32. โครงการจัดการความรู้ด้วยบทเรียนหนึ่งประเดน็ 0.0 0.0 ต.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 

33. โครงการบรกิารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลางวทิยาเขต
ศรีราชา 

3,068,000.00 3,068,000.00 ต.ค.55-ส.ค.56 ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 

แล้วเสร็จ  

34. สํารวจความพงึพอใจงานบรกิาร 0.0 0.0 มี.ค.-56 ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 

แล้วเสร็จ  

35. โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายบรกิารคอมพวิเตอร ์ 100,000.00 13,000.00 ต.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 

แล้วเสร็จ  

36. โครงการปรับปรุงโครงข่ายสายใยแก้วนําแสงภายในวทิยาเขตศรี
ราชา 

500,000.00 210,000.00 ต.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 

แล้วเสร็จ  

37. โครงการบรกิารระบบสารสนเทศ 1,200,000.00 1,092,527.00 ต.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 

แล้วเสร็จ  

38. งานบรกิารเชิงรกุ : ความจําเปน็ที่ห้องสมุดต้องพัฒนา 0.0 0.0 พ.ย.-55 ฝ่ายห้องสมุด ยกเลิก 

39. โครงการห้องสมุดเพื่อชุมชน 100,000.00 99,016.26 ม.ค.-ส.ค.56 ฝ่ายห้องสมุด แล้วเสร็จ 

40. โครงการจัดแสดงหนังสือครั้งที ่9 (Books Fair) 150,000.00 46,634.50 เม.ย.-ส.ค.56 ฝ่ายห้องสมุด แล้วเสร็จ 

41. โครงการปั้นฝันบรรณารักษ์น้อย 50,000.00 0.0 เม.ย.-ส.ค.56 ฝ่ายห้องสมุด ยกเลิก 

42. โครงการ KU Si Set Corner inverment Hub for East 20,000.00 20,000.00 ก.ค.-ส.ค.56 ฝ่ายห้องสมุด อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  จ่ายจริง กําหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ผลการ
ดําเนินงาน 

หมายเหตุ 

43. โครงการฝึกอบรมฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 15,000.00 15,000.00 พ.ย.55-ส.ค.56 ฝ่ายห้องสมุด อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

44. โครงการจัดทําหอหมายเหตุและหอประวัติ ระยะที่ 2 100,000.00 47,231.00 พ.ย.55-ส.ค.56 ฝ่ายห้องสมุด แล้วเสร็จ 

45. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประเพณไีทยและท้องถิ่น 30,000.00 29,978.8 ธ.ค.55-ส.ค.56 ฝ่ายห้องสมุด แล้วเสร็จ 

46. โครงการพัฒนาบุคลากรฝ่ายหอ้งสมุด 200,000.00 0.0 ต.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายห้องสมุด ยกเลิก 

47. สํารวจความพงึพอใจงานบรกิาร 0.0 0.0 ต.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายห้องสมุด แล้วเสร็จ  

48. โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรูก้ารบริหารงานห้องสมุดและหอ
จดหมายเหต ุมก. 4 วิทยาเขต 

52,500.00 37,800.00 ต.ค.-พ.ย.55 ฝ่ายห้องสมุด แล้วเสร็จ 

49. โครงการติดตามการใช้พลังงานภายในอาคาร 150,000.00 150,000.00 ธ.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายซ่อมบํารุง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

50. โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน 100,000.00 100,000.00 ธ.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายซ่อมบํารุง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

51. โครงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 100,000.00 91,645.50 ธ.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายซ่อมบํารุง แล้วเสร็จ 

52. โครงการ competency เพื่อการพัฒนาบุคลากร 150,000.00 110,450.00 ต.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายซ่อมบํารุง แล้วเสร็จ 

53. โครงการลดระยะเวลาแจ้งซ่อม 0.0 0.0 ต.ค.55-ก.ย.56 ฝ่ายซ่อมบํารุง อยู่ระหว่างเสนอ
ที่ประชุมฝ่าย 

54. สํารวจความพงึพอใจงานบรกิาร 0.0 0.0 28-ก.พ.-56 ฝ่ายซ่อมบํารุง แล้วเสร็จ 

 สรุปผลการดําเนินงานตามแผน 
 1. โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแล้วเสร็จ  จํานวน 30 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 55.56 
 2. โครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างการดําเนินงาน จํานวน 16 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 29.63 
 3. โครงการ/กิจกรรมไมส่ามารถดําเนินการได้  จํานวน 8 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ 14.81 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) น้ัน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลาย
ของมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่
บรรลุเท่าน้ัน 
 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และ
มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง  
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.58 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.19 
 
ตารางที่ 2.19 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี  

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.49 4.51 4.66 4.67 ดีมาก  ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 ดีมาก  ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก  ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.67 4.56 4.49 4.51 4.67 4.58   
ระดับคุณภาพ ดีมาก   ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก  ดีมาก   

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ  
 
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ดังน้ี  
มีหน้าที่หลักคือการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ในการดําเนินงานจําเป็นต้องมีการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน ดําเนินงานตรงกับวัตถุประสงค์ 
มีแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการประชุมผู้บริหารในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และ
นําไปสู่ผู้ปฏิบัติมีการประเมินผลการดําเนินงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนตามท่ีได้แจ้งแล้วในบทที่ 1 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.20 

ตารางที่ 2.20 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมายเหตุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ       4.00 4.00   

*1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ข้อ 8 8 7 7 4.00 4.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  โดยเป็นแผน
ฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

(พ.ศ.2551-2555) 
   2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
   3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
   4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
   5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
   6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
   7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
 ตามที่ สํานักวิทยบริการได้จัดโครงการสัมมนา “ร่วมคิด ร่วมทํา บําเพ็ญประโยชน์” โดยมีการระดม
สมองของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสํานักวิทยบริการ ในการจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ 5 ปี 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2554 ณ เชียงคานฮิลรีสอร์ท จังหวัดเลย น้ัน 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 สํานักวิทยบริการได้จัดทําการทบทวนแผนกลยุทธ์ของสํานักวิทยบริการ ภายใน
โครงการ การเขียนโครงการสู่ความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี ช้ัน 4 ห้องประชุม 3 
โดยกําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับพันธกิจของสํานักวิทยบริการ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัยและ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2555 จึงได้จัดทํา แผนกลยุทธ์สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) (1.1-1-1) ขึ้น ตามมติที่
ประชุมแต่ละฝ่ายได้นําเสนอความสอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ (หน้า 8) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 สํานักวิทยบริการ ได้สร้างความเข้าใจภายในหน่วยงานโดยการจัดโครงการ การเขียนโครงการสู่
ความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ (1.1-2-1) เพ่ือให้หน่วยงานภายใน ซึ่งประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ สํานักงาน
เลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  และฝ่ายซ่อมบํารุง เพ่ือถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์สู่ระดับปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สามารถนําไปเป็นกรอบและทิศทางในการ
ดําเนินงานตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไป 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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 ตามท่ีสํานักงานวิทยบริการ มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี โดย
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map (1.1-3-1) ประจําปีงบประมาณ 2555 - 2559 ตามหลักการและมุมมอง
ของ Balanced Scorecard ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร และด้านการเงิน และมีความครอบคลุมกับภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการ ได้แก่ การสนับสนุนการเรียน
การสอน การบริหารและการบริการ เพ่ือแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการสํานักวิทยบริการประจําปีต่อไป  

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 สํานักวิทยบริการได้แปลงแผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการเป็นแผนปฏิบัติการ สํานักวิทยบริการ วิทยา
เขตศรีราชา ประจําปีงบประมาณ 2556 (1.1-4-1) โดยกําหนดผู้รับผิดชอบเป็นหน่วยงานภายในสํานักวิทยบริการ
น้ัน สํานักงานเลขานุการได้นําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556  โดยการนําตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้ง
เป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งช้ีมาสู่แผนระดับฝ่าย พร้อมทั้งได้มอบหมายผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบในแต่
ละตัวบ่งช้ี เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ร่วมกัน ตามแผนปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทย
บริการ ประจําปีงบประมาณ 2556  (1.1-4-2) 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 สํานักวิทยบริการได้สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 โดยแยก
ตามหน่วยงานภายในที่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณตามเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 (1.1-5-1)   

สํานักงานเลขานุการ ได้มีการดําเนินการตามปฏิทินของแผนปฏิบัติที่กําหนดไว้ ครบตามพันธกิจที่
หน่วยงานมอบหมาย โดยสํานักงานเลขานุการสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในเวลาที่เหมาะสม คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 ตามเอกสาร สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 ในส่วนของ
สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

 สํานักวิทยบริการได้ทําหนังสือติดตามและขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ครั้งที่ 1, 2 และ 3 
(1.1-6-1) น้ัน สํานักงานเลขาได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีได้มอบหมายตามในที่ประชุมสํานักงาน
เลขานุการ จํานวน 6 ครั้ง ตามรายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครั้งที่ 6/2556 วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 
5.2 ติดตามแผนการปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 6 หน้า 4 (1.1-6-2) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 
 สํานักวิทยบริการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2555 - 2559) ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดจํานวนทั้งสิ้น 26 ตัวช้ีวัด แต่สํานักวิทยบริการมีผลการดําเนินงานจริง คิดเป็นอัตราร้อยละ 
50 และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ซึ่งได้มีการนําเสนอและรายงานผลในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการเพ่ือทราบและพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทย
บริการ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (1.1-7-1) วาระที่ 1.10 หน้า 6 เป็นการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ในรอบ 9 เดือน (1.1-7-2) และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
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ของแผนยุทธศาสตร์ในรอบ 12 เดือน (1.1-7-3) ทั้งน้ีในส่วนของสํานักงานเลขานุการที่ได้รับมอบหมายตัวช้ีวัดตาม
แผนกลยุทธ์น้ัน สามารถดําเนินการได้ร้อยละ 42.11 ที่บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 4  คะแนน 4 คะแนน 8 ข้อ ไม่บรรลุ 8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมา
ย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมา
ย 

2557 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 4 ข้อ  6 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 8 ข้อ ไม่บรรลุ 8 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 
แผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ.2555-
2559 

1.1-2-1 การเขียนโครงการสู่ความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 
1.1-3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map 
1.1-4-1 แผนปฏิบัติการ สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีงบประมาณ 2556 
1.1-4-2 แผนปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ ประจําปีงบประมาณ 2556 
1.1-5-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 
1.1-6-1 ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ครั้งที่ 1, 2 และ 3 
1.1-6-2 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครัง้ที่ 6/2556 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2556 
1.1-7-2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ในรอบ 9 เดือน 
1.1-7-3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ในรอบ 12 เดือน 

1.1-7-4 
รายงานผลการดําเนินงานสํานักงานเลขานุการตามตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ์ประจําปี
งบประมาณ 2556 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังน้ี 

ในระดับฝ่ายที่ให้การบริการสนับสนุนการเรียนการสอนต่อคณะวิชา และสํานัก ได้แก่ อาจารย์  บุคลากร 
และนิสิต ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายห้องสมุด และฝ่ายซ่อมบํารุง ส่วนสํานักงาน
เลขานุการ จะให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสํานักวิทยบริการ ด้านงานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ 
งานแผนและประกันคุณภาพ แต่ละฝ่ายมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการ มีความสําเร็จต่อการบริการโดยมีการสํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการวางแผนการให้บริการ ดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและนําข้อเสนอแนะนํามาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในการพัฒนาภูมิทัศน์ความสวยงามของสถานที่ทํางาน มี
ส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อกัน เช่น เคารพผู้มีอาวุโสมากกว่า มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เช่น การ
สวัสดีต่อผู้อาวุโสกว่าตอนเช้าเมื่อพบกัน  

สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.66 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67 คะแนน  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.21 

ตารางที่ 2.21 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ี หน่วย 

  
  
  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ  

2556 2557
  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั   4.66 4.67   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร 

ค่าเฉลี่ย 4.50  4.51  
  

16,301.65 3.99  20,719.00 4.02 3.99 4.02 คํานวณ
สูตร
ผิดพลาด

4,089   5,157.00

2.2 ระดับความสําเร็จของ
การให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5  5   5 5  5.00 5.00   

*2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ  5 5   5  5 5.00 5.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
 

 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 4.50 คะแนน 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ มีโครงการ/กิจกรรมการให้บรกิารทัง้หมด 20 โครงการ/กิจกรรม 
ดังน้ี  

1. สํานักงานเลขานุการ มีการดําเนินการจํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
2. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มกีารดําเนินการจํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
3. ฝ่ายบรกิารคอมพิวเตอร ์มกีารดําเนินการจํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม 
4. ฝ่ายห้องสมุด มีการดําเนินการจํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม 
5. ฝ่ายซอ่มบํารุง มีการดําเนินการจํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม  

โครงการ จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ค่าเฉล่ีย ผลคูณค่าเฉล่ียกับจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
สํานักงานเลขานุการ ประจําปีการศึกษา 
2556 

53 3.77 199.81

2. ประเมินการให้บริการของธุรการฝ่าย
ภายในหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 
2556 (สํานักงานเลขาฯ) 

11 4.00 44.00

3. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556 

464 3.67 1702.88

4. ประเมินการให้บริการของธุรการฝ่าย
ภายในหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 
2556 (ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา) 

17 4.06 69.02

5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปี
การศึกษา 2556 

514 3.36 1727.04

6. ประเมินการให้บริการของธุรการฝ่าย
ภายในหน่วยงาน ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
ประจําปีการศึกษา 2556 

9 3.73 33.57
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โครงการ จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ค่าเฉล่ีย ผลคูณค่าเฉล่ียกับจํานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

7. ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 110 4.13 454.30
8. พัฒนาระบบ RFID 171 4.40 752.40
9. ห้องสมุดเพ่ือชุมชนครั้งที่ 3 71 4.28 303.88
10. จัดแสดงหนังสือครั้งที่ 9  570 4.00 2280.00
11. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณี

ไทยและท้องถิน่คร้ังที่ 4 
243 4.03 979.29

12. ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดครัง้ที่ 7              1,347 4.31 5805.57
13. จัดทําหอประวัติมก. ศรช. ระยะที่ 2 395 4.43 1749.85
14. Ku Siracha Set Corner : 
Investment Hub for East 7th 

176 3.39 596.64

15. ห้องสมุดเพ่ือชุมชนครั้งที่ 4 95 3.92 372.40
16. Click e-Book for more 
Knowledge at KU Campus 

200 4.58 916.00

17. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ฝ่ายห้องสมุด ประจําปีการศึกษา 2556 

539 3.88 2091.32

18. ประเมินการให้บริการของธุรการฝ่าย
ภายในหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 
2556 (ห้องสมุด) 

14 4.00 56.00

19. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ฝ่ายซ่อมบํารุง ประจําปีการศึกษา 2556 

153 3.71 567.63

20. ประเมินการให้บริการของธุรการฝ่าย
ภายในหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 
2556 (ซ่อมบํารุง) 

5 3.60 18.00

รวม 4,089 3.99 16,301.65
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  16,301.65 
         4,089   
 คะแนนที่ได้ =  3.99 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556
2.1 39,307.14 3.98 10,719.63 3.84 16,301.65 3.99 3.98 3.84 3.99 4.50  ไม่บรรลุ 4.51 

9,885 2,793 4,089 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 
2.1 39,108.23 3.98 10,600.99 3.80 20,719.60 4.02 3.98 3.80 4.02 4.50 

คะแนน 
ไม่บรรลุ 4.51 

คะแนน 9,826 2,793 5,157 

หมายเหตุ :  คํานวณสูตรผดิพลาด 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1 ผลการประเมนิการให้บริการสํานักงานเลขานุการ ประจําปีการศึกษา 2556 
2.1-2 ผลการประเมนิความพึงพอใจการให้บริการของธุรการฝ่ายภายในหน่วยงาน 
2.1-3 ฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
2.1-4 โครงการพัฒนาระบบ RFID 
2.1-5 โครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชนครั้งที่ 3 
2.1-6 โครงการจัดแสดงหนังสือครั้งที่ 9 
2.1-7 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและทอ้งถิ่นครั้งที่ 4 
2.1-8 โครงการปฐมนิเทศการใช้หอ้งสมุดครั้งที่ 7 
2.1-9 โครงการจัดทําหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาระยะที่ 2 
2.1-10 โครงการ KU Siracha Set Corner : Investment Hub for East ครัง้ที่ 7 
2.1-11 โครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชนครั้งที่ 4 
2.1-12 กิจกรรม Click e-Book for more Knowledge at KU campus 
2.1-13 สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อห้องสมุดประจําปีการศึกษา 2556 
2.1-14 ผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
2.1-15 ผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2556 
2.1-16 รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายซ่อมบํารุง ประจําปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาํเร็จของการใหบ้ริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
   2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
   3.  มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด 
   4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
   5.  มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินการจัดโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจประจําปี 2556 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการด้านต่างๆของสํานักวิทยบริการ โดยรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ใช้บริการทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มสํานักงานเลขานุการ 
2) กลุ่มผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา 
3) กลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
4) กลุ่มนิสิต โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีและ นิสิตระดับปริญญาโท (2.2-1-

1, 2.2-1-2, 2.2-1-3) 
นอกจากฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ได้นําข้อมูลจากผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่าย

เทคโนโลยีการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง เป็นข้อมูลในการวางแผน
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (2.2-1-4) 

2. มีการวางแผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 ตามที่คณะกรรมการจัดทําโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจได้ (2.2-2-1) ดําเนินการสรุปปัญหา 

อุปสรรค และความต้องการใช้บริการด้านต่างๆ ของสํานักวิทยบริการ แล้วน้ัน หน่วยงานภายในสํานักวิทยบริการ
ได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
 สํานักงานเลขานุการ ได้นําข้อมูลที่ได้รับจากการสํารวจความต้องการของบุคลากรดังกล่าวตามเกณฑ์
ข้อ 1 มาประกอบเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการให้บริการปรับปรุงการบริหารจัดการสํานักงานเลขานุการ 
ประจําปีการศึกษา 2556 (2.2-2-2) เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร  

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา นําข้อมูลจากข้อ 1 มาจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ (2.2-2-3) 
 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ นําข้อมูลจากผลการสํารวจความต้องการจากข้อ 1 มาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี จํานวน 22 กิจกรรม (2.2-2-4) 
 นําข้อมูลจากข้อ 1 มาจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ (2.2-2-5) 
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 ฝ่ายซ่อมบํารุง มีการวางแผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบต่อไปน้ี 

- การวิเคราะห์ตนเองโดยบุคลากรฝ่ายซ่อมบํารุง 
- ปัญหาและอุปสรรค และความต้องการภายใต้โครงการ “บริการอย่างไรให้โดนใจ” ประจําปี

การศึกษา 2556 
- รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจําปีการศึกษา 2555 (ส่วนที่ 3 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ) (2.2-2-6) 

3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการท่ีกําหนด 
 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานจากหน่วยงานภายใน ดังน้ี จากแผนการให้บริการปรับปรุงการ
บริหารจัดการ ในรอบปีการศึกษา 2556 สํานักงานเลขานุการ ได้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการ
ให้บริการ ตามความต้องการของผู้รับบริการโดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สําคัญ อาทิ การเรียงลําดับความสําคัญ 
ความจําเป็นเร่งด่วน ความเป็นไปได้ของแหล่งงบประมาณที่ใช้และการปรับแผนเงินรายได้รองรับตลอดจน 
ระยะเวลาในการดําเนินการและหน่วยงาน/บุคคลผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ตามมติที่ประชุม
สํานักงานเลขานุการได้กําหนด ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 10 โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการได้ในรอบปี
การศึกษาน้ี ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม และยังไม่สามารถดําเนินการได้ 1 
โครงการ/กิจกรรม (2.2-3-1) 
 ฝ่ายซ่อมบํารุง ได้ดําเนินการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยมีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่ระดับฝ่าย และมีการติดตามแผน (2.2-3-1, 2.2-3-2) 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนที่ให้บริการ 
 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานระดับหน่วยงานภายใน ดังน้ี 
 สํานักงานเลขานุการ ได้ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ ประจําปีการศึกษา 2555 ใน
ที่ประชุมสํานักงานเลขานุการ คร้ังที่ 1/2557 วาระที่ 4.1 หน้า 2 (2.2-4-1) ผลปรากฏว่าได้ดําเนินการตามความ
ต้องการแล้วเสร็จจํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม จากจํานวนความต้องการท้ังหมด 7 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น
อัตราร้อยละ 71.00 ทั้งน้ีได้วิเคราะห์สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามแผนความต้องการของบุคลากรผู้รับบริการให้สอดคล้องโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจประจําปี 2556 โดย
ยังคงดําเนินการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของเอกสารต่อจากปีที่แล้ว 
 ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผน มีโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการแล้ว จํานวน 14 โครงการ และยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ (2.2-4-1) 
 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว จํานวน 
12 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 7 กิจกรรม และ ยังไม่ได้ดําเนินการ 3 กิจกรรม (2.2-4-2) 
 ฝ่ายห้องสมุด มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว จํานวน 11 
กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 13 กิจกรรม และ ยังไม่ได้ดําเนินการ 15 กิจกรรม (2.2-4-3) 
 ในปีการศึกษา 2556 ฝ่ายซ่อมบํารุง ได้มีการสํารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ทราบถึงผล
การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการตามแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ (2.2-4-4) 

5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 สํานักวิทยบริการ โดยหน่วยงานภายใน มีการดําเนินการ ดังน้ี  
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สํานักงานเลขานุการ ได้นําผลการประเมินแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ประจําปีการศึกษา 2555 และข้อเสนอแนะจากโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจประจําปี 2556 มา
ปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีการศึกษา 2556 ตามมติที่ประชุมสํานักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1/2557 
วาระที่ 4.2 หน้า 3 ดังน้ี 

 นําปัญหาเรื่องการรับ-ส่งเอกสารล่าช้า มาจัดทํากระบวนการลดขั้นตอนรับ-ส่งเอกสาร ให้ได้
ระยะเวลามาตรฐาน 
 ฝ่ายซ่อมบํารุงได้รวบรวมจากการวิเคราะห์ตนเอง ปัญหา อุปสรรคและความต้องการของผู้ใช้บริการ 
รวมทั้งรายงานการประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการดําเนินการงานการให้บริการในรอบ
ปีการศึกษาถัดไป (2.2-5-1, 2.2-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมา

ย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมา
ย 

2557 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 5 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 3 
คะแนน 

5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมา
ย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 5 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-1 โครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ ประจําปี 2556 (เพ่ิมจากฝ่ายซ่อม) 
2.2-1-2 รายงานผลโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ ประจําปี 2556 (เพ่ิมจากฝา่ยซ่อมบํารุง) 
2.2-1-3 สรุปความต้องการของผู้รับบริการจากโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ ประจําปี 2556 
2.2-1-4 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 2555  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-2-1 คณะกรรมการจัดทําโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ 
2.2-2-2 แผนปรับปรุงการบริหารจัดการงานสํานักงานเลขานุการ สาํนักวิทยบริการ ประจําปี 2557 
2.2-2-3 แผนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ประจําปี 2557  
2.2-2-4 แผนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปี 2557 
2.2-2-5 แผนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการประจําปี 2557 ฝ่ายห้องสมุด ประจําปี 2557 
2.2-2-6 แผนปฏิบัติการประจําปี 2557 ฝ่ายซ่อมบํารุง (แผนพัฒนาและปรับปรุง) 
2.2-3-1 แผนการให้บรกิารที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการสํานักงานเลขานุการ 
2.2-3-2 รายงานการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ 2557 ( รอบ 6 เดือน) 
2.2-3-3 รายงานการตรวจเช็คระบบปรับอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2557 (รอบ 6 เดือน) 
2.2-4-1 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครัง้ที่ 1/2557 วาระที่ 4.1 หน้า 2 
2.2-4-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ฝ่ายเทคโนโลยี

การศึกษา 
2.2-4-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ 
2.2-4-4 รายงานความคืบหน้าแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผลสํารวจความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
2.2-4-5 รายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ฝ่ายซ่อมบํารุง ประจําปีการศึกษา  2556 
2.2-5-1 ประชุมสํานักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 4.2 หน้า 3 
2.2-5-2 แผนการปฏิบัติงานฝ่ายห้องสมุดประจําปี 2557 
2.2-5-3 แผนปฏิบัติการประจําปี ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ประจําปี 2557 (ฝ่ายซ่อมบํารุง) 
2.2-5-4 รายงานการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องเรียน 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
   2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
   3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

   5.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนนิงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 ตามท่ีประชุมคณะผู้บริหารสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2557 ผู้อํานวยการมีนโยบายให้ดําเนินการกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเน่ือง ที่ประชุมรับทราบและมีมติให้ดําเนิน
กิจกรรม 5 ส ซึ่งกิจกรรม 5 ส จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรสํานักฯ มีความสํานึกที่ดี ก่อให้เกิดการทํางานที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ การมีระเบียบและวินัยในการทํางาน และเป็นแนวทางในไปสู่คุณภาพขององค์กร โดยอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ตามประกาศสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่อง นโยบายการดําเนินกิจกรรม 5 ส ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 (2.3-1-1) และนโยบายการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 5+5=10 ของสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา (2.3-1-2) เช่นเดียวกันฝ่ายซ่อมบํารุงได้
ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ต้ังแต่ปรับปรุงพ้ืนที่ การแบ่งพ้ืนที่และการดูแลพ้ืนที่ภายใน
หน่วยงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส 
 นอกจากบุคลากรสํานักวิทยบริการได้สนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมที่ดี
งามเป็นประจําทุกปี โดยการเข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจัดโดยสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2557 (2.3-1-3) 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 
 สํานักวิทยบริการ ได้กําหนดจัดโครงการกิจกรรม 5 ส  และกําหนดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ร่วมกันเพ่ือสะสางของที่ไม่ได้ใช้ ชํารุดหรือเสื่อม ออกจากพ้ืนที่ และทําความสะอาด
พ้ืนที่ให้ถูกสุขลักษณะ โดยการตกแต่งด้วยต้นไม้กระถางเพ่ิมด้านหน้าบริเวณสํานักงานเลขานุการ (2.3-2-1, 2.3-2-
2, 2.3-2-3, 2.3-2-4, 2.3-2-5) 
 ฝ่ายซ่อมบํารุง ได้จัดทําหาอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี เช่น ถัง
ดับเพลิง ประตูเหล็กกันไฟ เพ่ือป้องกันอันตรายสําหรับผู้ใช้อาคาร รวมท้ังมีการติดต้ังผ้าม่านบังแสงเพ่ือความ
สะอาดเรียบร้อยและป้องกันแสงจากภายนอก (2.3-2-6, 2.3-2-7) 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 หน่วยงานภายในสํานักวิทยบริการ ได้มีการรักษาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ําเสมอ โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากบุคลากรฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา และในปีการศึกษา 
2556 ฝ่ายห้องสมุดได้มีการปรับแต่สวนบริเวณโถงด้านหน้าอาคาร และบริเวณทางเข้าอาคาร (2.3-3-1) 
 ฝ่ายซ่อมบํารุง ได้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการติดต่อและขอใช้
บริการ (2.3-3-2, 2.3-3-3) 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/บุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสมํ่าเสมอ 
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 หน่วยงานภายในสํานักวิทยบริการ ได้มีการกําหนดและจัดแบ่งพ้ืนที่ภายในหน่วยงานเพ่ือส่งเสริม
บุคลากรให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่และมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ และร่วมดูแลอย่างสม่ําเสมอ
ตามกิจกรรม 5 ส  (2.3-4-1)  นอกจากน้ีทางฝ่ายห้องสมุด ได้มีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือการบริการและสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ของนิสิต บุคลากร เช่น การให้บริการห้องอ่านหนังสือ 24 ชม. เป็นสังคมการเรียนรู้  
พ้ืนที่ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมารี  Time line บอกเล่าประวัติ
ความเป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันของวิทยาเขตศรีราชา (2.3-4-2) 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 สํานักวิทยบริการ ได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2557 (2.3-5-1) ประกอบดับฝ่ายห้องสมุดมีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตด้านการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (2.3-5-2)  และฝ่ายซ่อมบํารุง ได้ดําเนินการประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในการติดต่อและขอใช้บริการ ด้านบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ด้านระบบสาธารณูปโภคและการป้องกันอัคคีภัย (2.3-5-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.3 1 ข้อ 5 ข้อ 1 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-1 
ประกาศสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง นโยบายการ
ดําเนินกิจกรรม 5 ส 

2.3-1-2 นโยบายการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส 5+5=10 ส ของสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
2.3-1-3 รายงานผลการจัดโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-2-1 คําส่ังสํานักวิทยบริการ มหาวทิยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา แต่งตั้งกรรมการกิจกรรม 5 ส 
2.3-2-2 โครงการกิจกรรม 5 ส และแผนการดําเนินงานโครงการ 
2.3-2-3 กําหนดการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 
2.3-2-4 ภาพถ่ายกิจกรรม Big Cleaning Day 
2.3-2-5 ผลการประเมนิตรวจพ้ืนที่กิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” 
2.3-2-6 รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสาํนักงาน (ถังดับเพลิง) ฝ่ายซอ่มบํารุง 
2.3-2-7 รายงานขออนุมัติจัดจ้างเหมาติดต้ังผ้าม่านบังแสงห้องปฏิบัติงานฝ่ายซ่อมบํารุง 
2.3-3-1 ภาพถ่ายบรรยากาศอาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 

2.3-3-2 
เอกสารการขออนุมัติปรับปรุงพ้ืนที่สํานักงานให้รองรับการปฏิบัติงาน และปรับปรุง
ทัศนียภาพ ฝ่ายซ่อมบํารุง 

2.3-3-3 การปรับปรุงพ้ืนที่สํานักงานให้รองรับการปฏิบัติงาน และปรับปรุงทัศนียภาพ ฝ่ายซ่อมบํารุง 
2.3-4-1 การแบ่งพ้ืนที่และผู้รับผิดชอบดําเนินกิจกรรม 5 ส ฝ่ายซ่อมบํารุง 
2.3-4-2 โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประเพณีไทยและทอ้งถิ่นครั้งที่ 4 
2.3-4-3 ภาพถ่ายบรรยากาศอาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
2.3-5-1 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจดักิจกรรม Big Cleaning Day  
2.3-5-2 รายงานผลการประเมินการพฒันาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายห้องสมุด 
2.3-5-3 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจการปรับปรุงหอ้งเพื่อรองรับการให้บรกิาร ฝ่ายซ่อมบํารุง 
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สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ
จัดการ ดังน้ี  

สํานักวิทยบริการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายใน เช่น การประชุมบุคลากร
ประจําเดือน การ Morning talk ทุกสัปดาห์ในวันอังคาร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขันระหว่างงานยึดหลักการปกครองอย่างธรรมาภิบาล โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการประจําเป็นผู้ตรวจสอบ
และกํากับดูแล มุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง และทันต่อเวลาที่กําหนด มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนตลอดเวลา มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลให้
คําแนะนําปรึกษาในงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรมในวาระต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือนําผลที่เรียนรู้มาพัฒนางาน สนับสนุนให้บุคลากรจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือในความก้าวหน้าในสายงาน ลดความเลื่อมล้ําไม่เป็นธรรมในการมอบหมายหน้าที่จัดให้มีการอภิปราย
เน้ือหาของงานท่ีปฏิบัติและมอบหมายโดยไม่ผู้ท้วงติงจึงสรุปให้เป็นภารงานที่รับผิดชอบ มีความชัดเจนในการ
พิจารณาความดีความชอบประจําปีโดยกําหนดไว้อย่างชัดเจน เน้นยํ้าเรื่องระเบียบ วินัย จรรยาบรรณท่ีพึงมีอยู่
ตลอดเวลา 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.60 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.60 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.22 

ตารางที่ 2.22 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
  

    ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.60 4.60   

*3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7  5 6 6 4.00 4.00  ไม่ได้ข้อ 
7 

*3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ  5 5  5 5 5.00 5.00   

*3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ  6  6 6 6 5.00 5.00   

*3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ  7  7 5 5 4.00 4.00  

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

 95.00 100  58 100 54.00 93.10 5.00 5.00   

   58 58.00

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน  
               (สกอ. 7.1) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
   2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

   3.  ผู้บริหารมกีารกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

   4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

   5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

   6. ผู้บริหารบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
 สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการซึ่งทําหน้าที่ในการให้
ข้อคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารสํานักวิทยบริการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา (3.1-1-1, 3.1-1-2) ประกาศ ณ วันที่ 30 
พฤษภาคม 2555 โดยกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

1. พิจารณาวางนโยบาย และแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย 
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2. วางระเบียบและข้อบังคับภายในหน่วยงาน ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

2. บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนนิงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเปน็ฐานในการปฏิบติังานและพัฒนาหน่วยงาน 
สํานักวทิยบรกิาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การทบทวนแผนยทุธศาสตร์แผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบัติการ” เพื่อให้บุคลากรมส่ีวนร่วมในการวางแผนกลยุทธ ์และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี

ของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบดังนี้ (3.1-2-1, 3.1-2-2) 
 มิติการพัฒนาองค์กร  
 มิติการพัฒนา หรือการปรบัปรุงกระบวนงานหลักของหนว่ยงาน  
 มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารสํานักวิทยบริหาร ได้มีการรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง 
(3.1-3-1) เป็นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร  
 มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือกํากับดูแลและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และหน่วยงานภายในมีการประชุมภายในระดับฝ่ายเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน
และติดตามผลการดําเนินงาน (3.1-3-2, 3.1-3-3) ผู้บริหารสํานักวิทยบริการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหารสํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 (3.1-3-4, 3.1-3-5)  
 นอกจากน้ีในระดับฝ่าย หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการสรุปผลการดําเนินงานรายไตรมาส และจากโปรแกรมการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 หัวหน้าสํานักงานจะมีวิเคราะห์ ทบทวนการมอบหมายงาน รวมถึงจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง 
และให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสทบทวนการมอบหมายงาน (JA) ผ่านที่ประชุมของสํานักงานเลขานุการ (3.1-3-
6) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารสํานักวิทยบริหาร ได้มีการประชุมร่วมกับบุคลากรเป็นการถ่ายทอด
นโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับผู้บริหารระดับต้น และระดับปฏิบัติการเพ่ือนําไป
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ในการประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 17 
มกราคม 2557 (3.1-4-1) ส่วนในระดับฝ่ายได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าฝ่ายกับบุคลากรภายในฝ่ายอย่าง
สม่ําเสมอสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมในการบริหาร
จัดการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง 
โดยการจัดการประชุมบุคลากรสํานักงานเลขานุการประจําเดือน การ Morning Talk มีการมอบอํานาจในการ
บริหาร การตัดสินใจ เพ่ิมความคล่องตัว ให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการประชุมช้ีแจง และหารือ
แนวทางการดําเนินงานในเรื่องต่างๆ (3.1-4-2, 3.1-4-3)  
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 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานโครงการบุคลากรปฏิบัติงานยอดเย่ียม ประจําปี 2556 วัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการให้รางวัลและเป็นแรงขับเคลื่อนให้บุคลากรได้มีการประพฤติตนและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
เพ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการ โดยคณะกรรมการดําเนินงานเป็นผู้กําหนดเกณฑ์การประเมิน โดยบุคลากรภายใน
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมิน มีผู้ได้รับรางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเย่ียม จํานวน 5 คน และมีผลการประเมินการ
ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 3.87 คะแนน อยู่ในระดับดี รายงานผลการจัดโครงการผู้มีผลการปฏิบัติดีเย่ียม 
ประจําปี 2556 (3.1-4-4)  
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร สํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1 โดยคณะทํางานจัดโครงการ
อบรมภาอังกฤษสําหรับบุคลากร สํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1 ต้ังแต่ ก.ค.-ต.ค.2556  กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสํานัก
วิทยบริการทุกระดับ จํานวน 50 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม (class) โดยผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศ (3.1-4-5)  

5. บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
 ผู้บริหารสํานักวิทยบริการได้มีการสนับสนุนและผลักดันบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญใน
งานท่ีตนเองปฏิบัติ รวมทั้งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการในการผลิตช้ินงานต่างๆ ได้แก่ การทํางานวิจัยสถาบัน การจัดทําผังกระบวนการให้บริการ และคู่มือการ
ปฏิบัติ เป็นต้น โดยใช้เวทีของการประชุมประจําเดือนของสํานักงานเลขานุการ (3.1-5-1, 3.1-5-2) และ Morning 
Talk เป็นประจําทุกวันอังคาร (3.1-5-3) จนส่งผลให้ทุกงานมีผังกระบวนการให้บริการ (3.1-5-4) และมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานงานธุรการ (3.1-5-5) และคู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน (3.1-5-6) 
 ฝ่ายซ่อมบํารุงมีการสอนงานที่หน้างาน (on the job training) ทั้งงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับ
อากาศ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และวิธีแก้ไขและตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและมี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปของการประชุมย่อย Morning talk โดยจะมีการวิเคราะห์ความเสียหายซึ่งจะ
พิจารณาจากปัญหาที่พบหน้างานและมีการอธิบายถึงลักษณะก่อนที่จะเกิดปัญหา  ปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไข
ปัญหาที่ได้เกิดขึ้นแล้ว (3.1-5-7) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินการจัดทําข้อตกลง Commitment ของผู้บริหารและบุคลากรสํานักวิทย
บริการร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา คณะกรรมการประจําสํานักฯ และอดีตผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน (3.1-6-1) 

ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2557 มีการรายงานต่อคณะกรรมการ 
ดังน้ี 

- มีการรายงานสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นรอบ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2557 วาระที่ 1.7 

- รายงานผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่มิถุนายน 2556-
มีนาคม 2557 วาระที่ 19 และ 1.10 และ 

- มีการติดตามและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง วาระที่ 1.11, 4.1 (3.1-6-2) 
นอกจากน้ี สํานักงานเลขานุการ ได้มีการบริหารงานโดยหลักหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตาม

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ มีการให้รายละเอียด อธิบายทําความเข้าใจในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เรื่องกฎเกณฑ์การประเมินพิจารณาความดีความชอบ ในการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครั้งที่ 
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5/2556 วาระที่ 1.3 (3.1-6-3) ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของตนเองที่พึงได้ตามอายุและประสบการณ์
การปฏิบัติงาน เช่น การขอตําแหน่งทางวิชาการ หรือการผลิตงานวิจัยสถาบัน เป็นต้น มีการจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2556 และเปิดโอกาสของผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการประเมินการ
บริหารงาน นอกจากน้ีหัวหน้าสํานักงานเลขานุการได้มีการแจ้งเวียนข้อควรรู้เก่ียวกับ จรรยาบรรณและระเบียบ
สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาให้กับฝ่ายต่างๆ ได้รับทราบทั่วกัน (3.1-6-4) 

7. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม 4.07 คะแนน อยู่
ในเกณฑ์ระดับดี ตามรายงานการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ 
ประจําปีการศึกษา 2556 และคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ได้มีการประเมินผลการบริหารงานของ
สํานักวิทยบริการ โดยมีผลการประเมินในภาพรวม 4.02 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ตามรายงานการประเมินผล
บริหารงานของสํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 (3.1-7-1) โดยได้มีการนําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา ครั้งที่1/2557 ในวันที่ 29 เม.ย. 2557  
 ผู้บริหารสํานักวิทยบริการได้มีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการดําเนินการ ใน
วาระที่ 1.7 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2556 (3.1-7-2) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 6 ข้อ  6 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 4 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :  แตกต่างที่เกณฑ์ข้อ คือ ประเมินตนเองไม่ได้ข้อ 4 แต่คณะกรรมการประเมินไม่ได้ข้อ 7 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
3.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา_นางสมพิศ ชยันโต 

3.1-2-1 
รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสาํนักวิทยบริการ ประจําปี 2557 (การทบทวนและ
จัดทําแผนกลยุทธ์ สํานักวิทยบริการ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับฝ่าย ประจําปี 2557) 

3.1-2-2 
การทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับฝ่าย 
ประจําปี 2557 

3.1-3-1 โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักวิทยบริการ ประจําปี 2557 
3.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที ่1/2557 
3.1-3-3 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครัง้ที่ 5/2556 
3.1-3-4 ผลการประเมนิการปฏิบัติงานผู้บริหารสํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 

3.1-3-5 
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์สําหรับผู้บริหารที่ครบรอบการดํารง
ตําแหน่ง พ.ศ. 2557 

3.1-3-6 สรุปผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส ของบุคลากรสํานักงานเลขานุการ 
3.1-4-1 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการ ครั้งที ่1/2557 
3.1-4-4 คําสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
3.1-4-2 คําสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คุณจิรารกัษณ์ 
3.1-4-3 คําสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คุณพัชรินทร์ (เพ่ิมเติม) 
3.1-4-5 รายงานการประชุมฝ่ายซ่อมบํารุง พ.ศ. 2556-2557 
3.1-5-1 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครัง้ที่ 5/2556 
3.1-5-2 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครัง้ที่ 6/2556 
3.1-5-3 Morning talk (สํานักงานเลขานุการ) 
3.1-5-4 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2556  
3.1-5-5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 
3.1-5-6 คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 
3.1-5-7 Morning Talk : FAILURE ANALYSIS (การวิเคราะห์ความเสียหาย) 
3.1-6-1 การดําเนินการจัดทําข้อตกลง Commitment ของผู้บริหารสํานักวิทยบริการ 
3.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที ่1/2557 
3.1-6-3 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครัง้ที่ 5/2556 วาระที่ 1.3 
3.1-6-4 ข้อควรรู้เก่ียวกับ จรรยาบรรณและระเบียบสําหรับบุคลากร 
3.1-7-1 ผลการประเมนิของคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 
3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที ่2/2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้(สกอ. 7.2) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงาน 
   2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 
   3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

   4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

   5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 
 สํานักวิทยบริการ โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ของสํานักวิทยบริการ (3.2.1-1) 
และคณะทํางานการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (3.2.1-2) ในการนําแนวทางไปปฏิบัติ เพ่ือนําไปสู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร โดยได้การกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตามภารกิจที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่บุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติได้ทั้ง
งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีโครงการดังน้ี 

1. โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่สํานักวิทยบริการ 
2. โครงการประกันคุณภาพภายในกับตัวบ่งช้ีคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการ 
3. โครงการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณกับงานประกันคุณภาพ (3.2-1-3, 3.2-1-4) 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
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จากประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการที่กําหนดขึ้นมานั้น 
กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะ ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด คือบุคลากรสํานักวิทยบริการทั้งหมด 
จํานวน 61 คน มีการถ่ายทอดความรู้โดยบุคลากรของสํานักงานเลขานุการ ประกอบด้วย งานบุคคล งานการเงิน
และบัญชี และงานพัสดุ เพ่ือให้บุคลากรสํานักวิทยบริการในทุกระดับได้รับความรู้ ความเข้าใจกฏระเบียบเบ้ืองต้น 
ซึ่งระบุไว้ในโครงการดังน้ี 

1. โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่สํานักวิทยบริการ 
2. โครงการประกันคุณภาพภายในกับตัวบ่งช้ีคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการ 
3. โครงการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณกับงานประกันคุณภาพ (3.2-2-1,3.2-2-2, 3.2-2-3) 

3 .  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการได้มีกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะมีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด เพ่ือเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โดยการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลไปสู่บุคคล
อ่ืนๆ ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านของระเบียบ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีโครงการดังน้ี 

1. โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่สํานักวิทยบริการ 
2. โครงการประกันคุณภาพภายในกับตัวบ่งช้ีคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการ 
3. โครงการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณกับงานประกันคุณภาพ (2.3-3-1) 

4. การรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ ได้กําหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ ทําหน้าที่ในการรวบรวมความรู้ 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิ อินเตอร์เน็ต หนังสือ และบทความต่างๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ทั้ง 3 เรื่องที่กําหนด รวมไปถึงการนํา ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับเบ้ืองต้นที่บุคลากรสํานักวิทยบริการควรรู้ โดย
รวบรวมความ รู้ที่ ไ ด้ รั บ นํ ามา เผยแพร่ ผ่ าน เ ว็บ ไซ ต์  KM ของสํ า นัก วิทยบ ริการ 
www.vit.src.ku.ac.th/application/KM/ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรสํานักวิทยบริการและบุคคลภายนอก
นําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป (2.3-4-1) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

สํานักงานเลขานุการ สํานักวิทยบริการ ได้นําความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ มาจัดทําเป็น
เอกสารคู่มือตามประเด็นความรู้ที่กําหนดจํานวน 3 เรื่อง และได้นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงทั้ง 3 เรื่อง 
ได้แก่ 

1) การจัดทําเอกสารโครงการ "ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน สํานักวิทยบริการ" โดยมอบให้
บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานย้อนหลังต้ังแต่ 1 ปี 6 เดือน และนําเผยแพร่ขึ้นระบบบริหารจัดการความรู้ 
http://vit.src.ku.ac.th/application/KM/ 
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2) ก า ร นํ า เ อ ก ส า ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร อ บ ร ม เ ผ ย แ พ ร่ ขึ้ น ร ะ บ บบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
http://vit.src.ku.ac.th/application/KM/ 

3) มีการจัดทําคู่มือระบบการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณกับงานประกันคุณภาพ และนําขึ้น
ระบบบริหารจัดการความรู้ http://vit.src.ku.ac.th/application/KM/ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

หมายเหตุ :  - 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่สาํนักวิทยบริการ 

3.2-1-2 
โครงการ การจัดการความรู้ "การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณกับงานประกัน
คุณภาพ 

3.2-1-3 
โครงการ การจัดการความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพ
ภายใน ของสํานักวิทยบริการ 

3.2-1-4 แผนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2556 
3.2-2-1 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่สาํนักวิทยบริการ 
3.2-2-2 โครงการประกันคุณภาพภายในกับตัวบ่งช้ีคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการ 
3.2-2-3 โครงการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณกับงานประกันคุณภาพ 

3.2-3-1 
แผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 

3.2-4-1 เว็บลิงค์ KM http://vit.src.ku.ac.th/application/KM/ 
3.2-5-1 เว็บลิงค์ KM http://vit.src.ku.ac.th/application/KM/ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ

ตัวแทนที่รับผดิชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะทํางาน 
    2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม

บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

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

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

    3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

    4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
    5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
สํานักวิทยบริการ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการ โดยมีผู้อํานวยการ

สํานักวิทยบริการ เป็นประธาน และมีหัวหน้าฝ่ายเป็นกรรมการ และผู้รับผิดชอบหลักการบริหารความเสี่ยงเป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (3.3-1-1) กําหนดให้คณะกรรมการทําหน้าที่ดังน้ี 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 88 
 

1. ดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และวิธีดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยความเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยความเสี่ยง 
3. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการจัดการความเสียง และจัดทําแผนการบริหารความเสียงใน

หน่วยงาน 
4. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อมหาวิทยาลัย 

2. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
  - ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 มีมติให้
หน่วยงานภายในของสํานักวิทบริการ ได้ดําเนินการวิเคราะห์ ประเมินโอกาสและผลกระทบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
แล้วนําผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับสูง และสูงมาก มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  ดังน้ี 

สํานักงานเลขานุการ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ด้านการบริหาร : ปรับปรุงการใช้งานพ้ืนที่สํานักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มี
พ้ืนที่จัดเก็บพัสดุเป็นสัดส่วนและมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ประเมินโอกาสและผลกระทบไม่พบว่าอยู่ใน
ระดับสูง ถึงสูงมาก จึงไม่ได้นํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แต่ก็ยังมีติดตามให้ดําเนินการที่จะคลีคลายประเด็น
ที่เกิดขึ้นได้ เช่น จัดการกับครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ เสื่อมสภาพ โดยการบริจาค จําหน่าย ตามกิจกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปี ก็ได้ เป็นต้น 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มีการวิเคราะห์ ประเมินโอกาสาและผลกระทบแต่ไม่พบว่าอยู่ในระดับที่สูง 
ถึงสูงมาก จึงไม่ได้รายงานต่อผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ด้านระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ประเมินโอกาสและผลกระทบไม่พบว่า
อยู่ในระดับสูง ถึงสูงมาก จึงไม่ได้นํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายห้องสมุด มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ด้านการบริหาร กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพ่ือ
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ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ และประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิด พบว่าอยู่ใน
ระดับที่สูงถึงสูงมาก จึงนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง งบประมาณดําเนินงาน 440,000.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่น
บาทถ้วน-) กําหนดแล้วเสร็จ กันยายน 2557 

ฝ่ายซ่อมบํารุง มีการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ด้านความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โครงการติดตามการใช้พลังงานภายในอาคาร และประเมินโอกาสและ
ผลกระทบการเกิด พบว่าอยู่ในระดับที่สูงถึงสูงมาก จึงนํามาจัดทําแผนบริหารความเส่ียง งบประมาณ
ดําเนินงาน 150,000.- บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  กําหนดแล้วเสร็จ กันยายน 2557 (3.3-2-1, 
3.3-2-2) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 

ผลการดําเนินงานจากข้อ 2 (3.3-3-1) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
สํานักวิทยบริการ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 2 

โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย
ห้องสมุด และโครงการติดตามการใช้พลังงานภายในอาคาร ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายซ่อมบํารุง (3.3-4-1) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

สํานักวิทยบริการ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยการทําหนังสือติดตาม
ในไตรมาสที่ 1 (3.3-5-1, 3.3-5-2) และไตรมาสท่ี 2 (3.3-5-3, 3.3-5-4) และนําผลการดําเนินงานตามแผนเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 (การประชุมครั้งที่ 2 
รอบปีการศึกษา 2556) ได้นําเสนอท่ีประชุม วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ วาระที่ 1.11 แผนบริหารความเสี่ยง
สํานักวิทยบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ที่ 4.1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสที่ 2 (3.3-5-5) เป็นประเด็นความ
เสี่ยงที่กําหนดขึ้นกับวิธีการจัดการความเสี่ยงอาจจะส่งผลที่ดีขึ้นแต่น้อยมาก ดังน้ันควรหาแนวทางการแก้ไขหรือ
กลยุทธ์อ่ืนที่ย่ังยืน และได้ผลมากกว่า 

นอกจากน้ีได้มีการประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ในไตรมาสที่ 1 – 2 พร้อมมีแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง เสนอต่อผู้บริหารตามลําดับ (3.3-5-6) 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 เมื่อประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เสนอ
ที่ประชุมในวาระท่ี 1 เรื่องเพ่ือพิจารณา ที่ 4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มีข้อเสนอแนะ 

ในวาระที่ 4.3 แผนการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เลขานุการสํานักวิทย
บริการ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่ามีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ในด้านการปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการ และ
ด้านภัยพิบัติตามธรรมชาติและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ มติที่ประชุมรับทราบ โดยไม่ข้อเสนอแนะ (3.3-6-
1) 
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 ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 29 เมษายน 2557 สํานัก
วิทยบริการ นําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายงานผลการติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนไตรมาสที่ 1-2 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประสํานักฯ คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในการกําหนด
โครงการและกิจกรรมที่ควรจะเป็นความเสี่ยง เช่น การเข้าใช้ห้องสมุด เป็นต้น ควรหาแนวทางการแก้ไขหรือ
กลยุทธ์อ่ืนที่ย่ังยืน และได้ผลมากกว่า (3.3-6-2) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 4 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 3 ข้อ 6 ข้อ  6 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :  - 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 
คําสั่งสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ 033/2556 วันที่ 
18 ต.ค.2556 

3.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2556 
3.3-2-2 การประเมินโอกาสและผลกระทบ สํานักงานเลขานุการ-บริการคอมฯ-ห้องสมุด-ซ่อมบํารุง 

3.3-3-1 
ข้อมูลการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงสํานักงานเลขานุการ-บริการคอมฯ-
ห้องสมุด-ซ่อมบํารุง 

3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการ ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2557 
3.3-5-1 ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1_ฝ่ายห้องสมุด 
3.3-5-2 ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 1_ฝ่ายซ่อมบํารุง 
3.3-5-3 ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 2_ฝ่ายห้องสมุด 
3.3-5-4 ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 2_ฝ่ายซ่อมบํารุง 
3.3-5-5 ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักวิทยบรกิาร ไตรมาส 2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 91 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-5-6 
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2557 ไตร
มาสท่ี 1-2 

3.3-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2556 
3.3-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2557  

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร (สกอ. 2.4) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1.  มแีผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
   3.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

ที่เก่ียวข้อง 
   5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 สํานักวิทยบริการ มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีการ

วิเคราะห์อัตรากําลังประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 (3.4-1-1) ซึ่งในปีการศึกษา 2555 สํานักวิทยบริการ 
ได้มีการสํารวจความต้องการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเปิดอาเซียนตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาบุคลากรด้านขีดสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competencies) (3.4-1-2) และจัดทําแผนการ
ฝึกอบรม/สัมมนาประจําการศึกษา 2555 (3.4-1-3) 

 ในปีการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินการสํารวจความต้องการ อบรม / สัมมนา 
ประจําปี เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ตนเอง (3.4-1-4, 3.4-1-5)  

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
จากแผนอัตรากําลังข้างต้น สํานักวิทยบริการ มีกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรดังน้ี 
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1) การสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใส และกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบ ตามผังขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของสํานักวิทยบริการ (3.4-2-1) 

2) การวิเคราะห์งาน (Job analysis) ก่อนเปิดรับสมัครน้ัน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ จะเป็นผู้การวิเคราะห์
งาน โดยกําหนดลักษณะงาน (Job description) ระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่จําเป็นก่อการปฏิบัติงาน ตามคํา
ขออนุมัติเปิดรับสมัคร (3.4-2-2) เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีความเข้าใจในสายงาน ทําให้การปฐมนิเทศหรือ
ฝึกอบรมวิธีการทํางานรวดเร็วสามรถปฏิบัติงานได้ตาม Job description รายบุคคลได้ทันที (3.4-2-2) 

3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job evaluation) ทีมีรูปแบบชัดเจน (3.4-2-3, 3.4-2-4) 
4) มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของแต่ละตําแหน่งงานที่กําหนด รวมทั้ง

มีการติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง (3.4-2-5, 3.4-2-6, 3.4-2-7, 3.4-2-
8) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้
บุคลากรในฝ่ายสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1) มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรขอรับรางวัล โดยงานบุคคล ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการ
กลั่นกรองเรื่องหรือผลงานที่บุคลากรภายในสํานักวิทยบริการมีคุณสมบัติในการขอรับรางวัล เช่น การเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (3.4-3-1)  เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเย่ียม ประจําปี 2556  
(3.4-3-2) 

2) มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลบุคลากรดีเย่ียม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสํานัก
วิทยบริการ http://www.vit.src.ku.ac.th (3.4-3-3)  

3) มีสวัสดิการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี (3.4-3-4) และประกันกลุ่มสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัย (3.4-3.5) 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 

 สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีการดําเนินการดังน้ี  
1) กรณีลาศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ติดตามบุคลากรที่ได้ขอลาศึกษาต่อ 

โดยขอใช้ทุนของสํานักวิทยบริการ โดยติดตามจากบันทึกขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายเดิมกับภาระงานใหม่หลังจากที่ได้ปรับเพ่ิมวุฒิการศึกษาไปแล้ว (3.4-4-1) 

2) กรณีบุคลากรไปอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ต้องจัดทํารายงานผลสรุปสาระสําคัญจากการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

3) จากข้อ 2 จากน้ันสํานักวิทยบริการจะดําเนินการติดตามผลโดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
บุคลากรไปอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม เพ่ือนํามาสรุปและประเมินผลว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเองแล้ว
สามารถนําผลมาใช้ประโยชน์หรือมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้หรือไม่ อย่างไร (3.4-4-2, 3.4-4-3) 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
 สํานักวิทยบริการ ได้มีการดําเนินการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรของสํานักวิทยบริการ ดังน้ี  
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1) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับเบ้ืองต้นที่บุคลากรควรรู้ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ (3.4-5-1) 

2) หนังสือแจ้ ง เ วียนเรื่ อ งจรรยาบรรณ  และระเ บียบสํ าหรับ บุคลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.4-5-2) 

3) ประกาศสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เรื่องข้อกําหนดแนวปฏิบัติการลา และการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา (3.4-5-3) 

4)  มีการสรุปผลการปฏิบัติราชการประจําเดือน ได้แก่ ข้อมูลการขาด การลา การมาสาย เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน (3.4-5-4) 

5) การนําหลักฐานในข้อ 1 และข้อ 2 มาเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาความมีวินัยของบุคลากร
สํานักวิทยบริการและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําปีของบุคลากรด้วย (3.4-5-5) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-1-1 ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2556 - 2559 

3.4-1-2 
คําขอกรอบอัตรากําลังเพ่ิมใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาประจําปีงบประมาณ 2558-2561 (ใน
ส่วนของสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา) 

3.4-1-3 
ข้อมูลการสํารวจความต้องการฝึกอบรมบุคลากรสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
ประจําปีงบประมาณ 2557 

3.4-1-4 การวิเคราะห์ตนเองของบุคลากรฝ่ายซ่อมบํารุง ด้วย SWOT ANALYSIS ปีการศึกษา 2556 
3.4-5-1 โครงการบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเย่ียมประจําปีงบประมาณ 2556 
3.4-2-1 การสรรหาบุคลากรสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-2-2 การทบทวนภาระงานตามใบมอบหมายงาน 
3.4-2-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง 
3.4-2-4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
3.4-2-5 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2556 
3.4-2-6 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2557 
3.4-2-7 แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2556 
3.4-2-8 แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2557 
3.4-3-1 เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2557 
3.4-3-2 โครงการบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเย่ียมประจําปีงบประมาณ 2556 

3.4-3-3 
ประชาสัมพันธ์บุคลากรผู้มผีลการปฏิบัติงานดีเย่ียมประจําปีงบประมาณ 2556  
Link : http://www.vit.src.ku.ac.th  

3.4-3-4 
หนังสือ ศธ 0513.30101/35 วันที่ 24 มกราคม 2557 เรือ่ง แจ้งข้อมูลการตรวจสุขภาพ
บุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ประจําปี 2557 

3.4-3-5 
หนังสือ ศธ 0513.10103/ว 1011 วันที ่8 มกราคม 2557 เรื่อง การประกันสุขภาพกลุ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

3.4-4-1 ขอให้รายงานผลการศึกษา และรายงานความคืบหน้าการศึกษาต่อ 

3.4-4-2 
แบบติดตามและประเมินผลบุคลากรไปอบรม/สัมมนา/ดูงาน/ประชุม บุคลากรสํานักวิทย
บริการ วิทยาเขตศรีราชา 

3.4-4-3 
หนังสือ ศธ 0513.30501/0726 วันที ่30 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอส่งผลการติดตาม
หลังจากบุคลกรเข้ารับการพัฒนาตนเอง 

3.4-5-1 โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงาน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปี 2556 
3.4-5-2 หนังสือแจ้งเ วียนเรื่องจรรยาบรรณ และระเบียบสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3.4-5-3 ประกาศสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ข้อกําหนดแนวปฏิบัติการลา และการลง

เวลาปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 
3.4-5-4 สรุปผลการปฏิบัติราชการประจําเดือน (ข้อมูลการขาด การลา การมาสาย) 
3.4-5-5 แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําปีของบุคลากร 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 95  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
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ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักวิทยบริการ มีบุคลากรประจําทั้งหมดในรอบปีการศึกษา 2556 จํานวน 58 คน และได้รับการ
พัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมฝึกอบรม/สมัมนา/ดูงาน จํานวนทั้งสิ้น 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากร
ประจําทั้งหมด (3.5-1, 3.5-2, 3.5-3, 3.5-4, 3.5-5) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
3.5 47 94.00 56 96.55 58 100 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 95.00 บรรลุ 100.00

50 58 58 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 47 94.00 56 96.55 54.00 93.10 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 95.00 ไม่บรรลุ 100.00
50 58 58.00

หมายเหตุ :   ไม่ได้รับการพฒันาตนเอง 4 คน ดังนี้ 1) นางกลอย  ขวัญจิตร์  2) นางพัชรินทร์  แสงเลิศล้ํา  
3) นางประไพ  ไตรรัตน์พิศาล  4) นายกิตติศักด์ิ  แม่ประจิตร 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (มก.) สํานักงานเลขานุการ 

3.5-2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (มก.) ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

3.5-3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (มก.) ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 

3.5-4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (มก.) ฝ่ายฝ่ายห้องสมุด 

3.5-5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (มก.) ฝ่ายซ่อมบํารุง 
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สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ ดังน้ี 

งบประมาณของสํานักงานเลขานุการมาจากการจัดสรรเงินรายได้จากวิทยาเขตศรีราชาซึ่งได้รับการจัดสรร
จากเงินรายได้ค่าบํารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตของคณะวิชา ประมาณปีละ 15 เปอร์เซ็นต์ มีการบริหารจัดการ
ทางการเงินโดยการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินมีการจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงาน มีระบบการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่กระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดไว้ 
มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและรายงานให้ผู้บริหารทราบเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตัดสินใจ 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2.23 

ตารางที ่2.23 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
      ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 
หรือสัดส่วน)     ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   
*4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7   7 7 7 5.00 5.00   

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)  

(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
   2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
หน่วยงาน และบุคลากร 

   4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

   5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

   6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

 สํานักวิทยบริการ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการ พ.ศ.2557 - 2559  ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ พ.ศ. 2555 - 2559 และแสดงแหล่งที่มาของเงินรายได้  และแหล่งใช้
ไปของเงิน เพื่อรองรับการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานประจําของ
สํานักวิทยบริการ (4.1-1-1) 

2. มีแนวทางจัดหาทรพัยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใชเ้งินอย่าง
มีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 สํานักวิทยบริการ มีรายได้หลักมาจากการจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าบํารุงการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น
ค่าบํารุงห้องสมุดคิดเป็นร้อยละ 23 ค่าบํารุงคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ 3 และค่าจัดสรรหน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 
74 ของเงินรายได้ โดยสํานักวิทยบริการต้องบริหารจัดการแหล่งเงินที่ได้มาให้เพียงพอสําหรับภารกิจของหน่วยงาน
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน ตาม
แผนกลยุทธ์การเงินในส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การจัดสรรและกฎระเบียบวิธีการทางการเงิน (4.1-2-1) 

3. มีงบประมาณประจําปีทีส่อดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร 

สํานักวิทยบริการ มีการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน  (4.1-3-1 ) และคําของบประมาณเงินรายได้  
(4.1-3-2) ประจําปีงบประมาณ โดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติการประจําปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสํานัก
วิทยบริการประจําปีงบประมาณน้ันฯ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกันและมีความครอบคลุมถึงพันธกิจ การพัฒนา
หน่วยงาน และเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ที่มีการจ่ายจริงและ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของสํานักวิทยบริการ  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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 สํานักวิทยบริการ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ที่แสดงฐานะทางการเงินของสํานัก
วิทยบริการเป็นประจําทุกเดือน อันประกอบด้วย งบดุล (4.1-4-1) งบรายรับ-ค่าใช้จ่าย (4.1-4-2) งบกระทบยอด
บัญชีเงินฝากวิทยาเขต (4.1-4-3) งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (4.1-4-4) รายงานเงินคงเหลือประจําวัน  
(4.1-4-5) ฯลฯ เป็นต้น ทั้งน้ี ได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2557 (4.1-4-6) 
และนําเสนอรายงานทางการเงินในคราวประชุมผู้บริหารสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2556 (4.1-4-7) เพ่ือพิจารณา
และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหารเงินรายได้สํานักวิทยบริการ 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 ตามที่ได้ นําเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการแล้วน้ัน 
สํานักวิทยบริการนําข้อมูลในงบประมาณเหลือจ่าย (4.1-5-1) ในแต่ละแผนงานต้ังแต่อดีต  มาเป็นฐานข้อมูลใน
การศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉล่ียอัตราการเจริญเติบโตของรายจ่ายเพ่ือเป็นฐานข้อมูลและนํามาใช้ประโยชน์  ในการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และคําของบประมาณเงินรายได้ของสํานักวิทยบริการ รวมทั้งได้นําแผนการรับนิสิต
ของแต่ละคณะมาวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์รายรับในอนาคต (4.1-5-2) 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 สํานักวิทยบริการ มีการแต่งต้ังคณะผู้ตรวจสอบภายในของสํานักวิทยบริการ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบ และติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีการเบิกจ่ายเงินรายได้ที่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ และมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการบริหารและการดําเนินงานด้านพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 สํานักวิทยบริการ ยังไม่ได้รับการตรวจสอบภายในอันเน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารทางด้านการเงินการคลัง เป็นระบบ ERP ทั้งมหาวิทยาลัยจึงต้องชะลอการเข้าตรวจสอบภายในไว้ก่อน  
(4.1-6-1) 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 สํานักวิทยบริการ มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยให้เจ้าหน้าที่การเงินรายงาน
การใช้เงินและตรวจสอบว่าเป็นไปตามแผนการใช้เงินหรือไม่ เพ่ือวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพ่ือนําไปปรับแผน
หรือวางแผนการใช้เงินในปีงบประมาณต่อไป มีการรายงานสถานะการเงินรอบ 6 เดือน ในที่ประชุมผู้บริหารสํานัก
วิทยบริการ ครั้งที่ 4/2257 วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ที่ 3.3 (4.1-7-1) และรายงานงบทางการเงินต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 1.6 และที่ 1.8 (4.1-7-2, 4.1-7-3)  

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการ 
  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

หมายเหตุ :  - 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการ พ.ศ.2557 - 2559 
4.1-2-1 แผนกลยุทธ์การเงินในส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และกฎระเบียบวิธีทางการเงิน 
4.1-3-1 คําของบประมาณแผ่นดิน 
4.1-3-2 คําของบประมาณเงินรายได้ 
4.1-4-1 งบดุล ณ 30 กันยายน 2556 
4.1-4-2 งบรายรับ-ค่าใช้จ่าย ณ 30 กันยายน 2556 
4.1-4-3 งบกระทบยอดเงินฝากวิทยาเขต (คลังวิทยาเขต) 30 กันยายน 2556 
4.1-4-4 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2556 
4.1-4-5 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ณ 30 กันยายน 2556 
4.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2557 
4.1-4-7 รายงานการประชุมผู้บริหารสาํนักวิทยบริการครั้งที่ 5/2556 
4.1-4-8 เพ่ือพิจารณาและเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจใน  
4.1-5-1 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
4.1-5-2 ภาคผนวก ของการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
4.1-6-1 ส่งผลการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 
4.1-7-1 รายงานการประชุมผู้บริหารสาํนักวิทยบริการ ครั้งที่ 4/2557 
4.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2557 
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สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ ดังน้ี   

สํานักวิทยบริการ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพผ่านทางคณะผู้บริหารสํานักวิทยบริการ มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพเพ่ือขับเคลื่อน มีการวางแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ เป็นนโยบาย
ระดับสํานักต้ังเป้าหมายในการประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2556 ให้มีผลการดําเนินงานสูงกว่าปีที่ผ่านมา มี
การมอบหมายงานตามตัวบ่งช้ี มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  ระดับนโยบายผู้บริหารให้ความสําคัญต่องานประกันคุณภาพ  การมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการจัดทํา นอกจากน้ียังมีคู่มือสําหรับดําเนินการในเร่ืองประกันคุณภาพเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติแก่บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัว
บ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 
2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

  
    ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   5.00 4.00   

*5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ  9 9  9  7 5.00 4.00 ไม่ได้ข้อ 5, 
9  

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  9 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
   2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 
   3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
   4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพ
ตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งช้ี 

   6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

   7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

   8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ

ของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการได้ถ่ายทอดตัวบ่งช้ีกระจายสู่ระดับฝ่ายน้ัน 

สํานักงานเลขานุการได้นําระบบและกลไกประกันคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่
ดําเนินการเป็นประจํา โดยใช้กระบวนงาน PDCA เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2556 
สํานักงานเลขานุการได้มีการจัดทําผังกระบวนแสดงขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ (3.1-5-4) โดยหารือที่ประชุมสํานักงานเลขานุการเพ่ือ
พิจารณาตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สปค.01) การประชุมคร้ังที่ 5/2556 ในวาระที่ 
6.2 (5.1-1-1) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) จํานวน 2 ครั้ง ในการประชุม
สํานักงานเลขานุการ ครั้งที่ 6/2556 วาระที่ 4.1 (5.1-1-2) และการประชุมคร้ังที่ 1/2557 (5.1-1-3) มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยผู้แทนของแต่ละฝ่าย มีการมอบหมายและ
กําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพจากระดับหัวหน้าฝ่ายจนถึงระดับรายบุคคลของ
หน่วยงาน มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน ของสํานักวิทยบริการ (5.1-1-4) สําหรับเป็น



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 102 
 

แนวทางอธิบายลักษณะการดําเนินงานรายตัวบ่งช้ีและสําหรับเป็นแนวทางในการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
การดําเนินงานแต่ละตัวบ่งช้ี มีการติดตามผลการดําเนินงานตามบ่งช้ีการประกันคุณภาพ (5.1-1-5) และติดตามผล
การพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายใน ในรอบปีที่ผ่านมา 

ในปีการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
ฝ่าย (Peer Review) (5.1-1-6, 5.1-1-7, 5.1-1-8, 5.1-1-9) เพ่ือเป็นการรวบรวมเอกสารหลักฐานรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 ระดับสํานักวิทยบริการ ซึ่งกําหนดการประเมิน ในวันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 2557  เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง (5.1-1-10) 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

ผู้อํานวยการประกาศนโยบายการประกันคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการ ในการประชุมบุคลากรพบ
บุคลากร ประจําปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 (5.1-2-1) เพ่ือให้การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายผู้อํานวยการ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ (5.1-2-2, 5.1-2-3, 5.1-2-4, 5.1-2-5) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 สํานักวิทยบริการ ได้มีการพิจารณาจากการรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายใน พบว่า
บุคลากรสํานักวิทยบริการเป็นมีความรู้ความสามารถ และความสามัคคี ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดประโยชน์
ต่อผู้รับบริการและตรงตามความต้องการของชุมชน ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มี
การดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชุน อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ด้วยความสามัคคีของบุคลากร
ภายในสํานักวิทยบริการจากทุกฝ่าย โดยมีฝ่ายห้องสมุด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ตามคําสั่งสํานักวิทยบริการ วิทยา
เขตศรีราชา เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน (5.1-3-1) 
 ในปีการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จํานวน 3 โครงการ 
และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดี ดังน้ี 

- โรงเรียนบ้านทุ่งกราด จัดขึ้นในวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2556 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
จํานวน 444 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.28 

- สํานักสงฆ์เขาพระครู จัดขึ้นในวันที่ 13 -14 มิถุนายน 2556 
- โรงเรียนวัดแหลมฉบัง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2556 – พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าร่วม

โครงการทั้งหมดจํานวน 95 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 จนทําให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มอบรางวัลโครงการบริการวิชาการดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2556 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 
18 ปี เพ่ือเป็นขวัญ และกําลังใจให้สํานักวิทยบริการสร้างสรรค์ผลงานอันมีประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป (5.1-3-2) 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 
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 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพในอย่างเป็นระบบ มีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556 นํารายงานการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ทําแผนการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงาน เสนอที่ประชุมผู้บริหารสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 
2/2557 วาระที่ 4.5 (5.1-4-1) เสนอที่ประชุมสํานักงานเลขานุการ ครั้งที่ 5/2556 วาระที่ 6.2 (5.1-4-2) เพ่ือขอ
ความเห็นในการปรับปรุงและนํามาจัดทําแบบติดตามแผนการพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) (5.1-4-3) มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานในที่ประชุมของสํานักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 5.1 (5.1-4-4) มีการเตรียมความ
พร้อมสําหรับบุคลากรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการประกันคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ จึงได้จัดโครงการการจัดการ
ความรู้ ด้านงานประกันคุณภาพภายในกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน พบว่าผู้อบรมสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ร้อยละ 96.88 (5.1-4-5, 5.1-4-6) มีการถ่ายทอดและสื่อสารในเรื่องงานประกัน
คุณภาพผ่านที่ประชุมและติดตามด้วยหนังสือ ให้ความรู้เรื่องการจัดทํา SAR Online เพ่ือการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองผ่านระบบ (5.1-6-1, 5.1-6-2) มีคู่มือการปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสาร
และหลักฐาน แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย จัดทํารายงานการประเมินตนเองท้ังระดับ
ฝ่ายและระดับสํานักฯ 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 สํานักวิทยบริการได้มีการมอบหมายให้งานแผนนําผลการประเมินประกันคุณภาพ ไปวิเคราะห์เพ่ือ 
ปรับปรุงผลการดําเนินงานแต่ละตัวช้ีวัดของในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในปีงบประมาณ 2555 กับปีงบประมาณ 2556 พบว่า มีการพัฒนาตัวช้ีวัดจํานวน 14 ตัวช้ีวัด จาก 26 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 53.85 และไม่มีการพัฒนาตัวช้ีวัดจํานวน 12 ตัวช้ีวัด จาก 26 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
46.15 (5.1-5-1) 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
 ในปีการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ กําหนดให้แต่ละฝ่ายจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ผ่าน

ระบบ SAR Online อย่างต่อเน่ือง และในปีเดียวกันน้ี ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสํานักงานวิทยาเขตเป็น
วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ SAR Online เพ่ือเป็นการทบทวนก่อนเข้าใช้งานระบบ เพ่ือความ
สัมฤทธ์ิผลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 และมีการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือการตรวจสอบจํานวนบุคลากรของสํานัก
วิทยบริการ และการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโครงการฝึกอบรม จากเว็บไซต์ของฝ่ายห้องสมุด เพ่ือ
อ้างอิงการประกันคุณภาพ (5.1-6-1, 5.1-6-2, 5.1-6-3, 5.1-6-4, 5.1-6-5) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
 สํานักวิทยบริการ ขอให้หน่วยงานภายใน ระดับฝ่าย ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และ
บุคลากรผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการประชุม การอบรม และศึกษาดูงานในระดับวิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัย (การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพภายในระดับมก. การเข้าร่วมประชุมช้ีแจงแนวทางการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่ 9 เมษายน 2557 (5.1-7-1) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 23-24 เมษายน 2557 (5.1-7-2, 5.1-7-3) เข้าร่วมเย่ียมชมบ้าน
คุณภาพ ณ ม.มหิดล จ.นครปฐม ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 (5.1-7-4) เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้การ
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ประกันคุณภาพภายในกับการตัวบ่งช้ีการประเมิน วันที่ 26 ตุลาคม 2556 เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน
ระบบ SAR Online (5.1-7-5, 5.1-6-3)  บุคลากรสํานักวิทยบริการ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะ ในการประเมินความต้องการของผู้รับบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 (5.1-7-6, 5.1-7-7, 5.1-7-8, 
5.1-7-9, 5.1-7-10, 5.1-7-11)  ทั้งน้ีได้มีการมอบหมายความรับผิดในการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ
ในระบบ SAR Online การร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย  และผู้แทนของหน่วยงาน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน วิทยาเขตศรีราชา (5.1-7-12, 5.1-7-13) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
 สํานักวิทยบริการได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเย่ียมบ้านคุณภาพ ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา จ.นครปฐม จัดโดยสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกัน
คุณภาพและเป็นการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(5.1-8-1) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 ในปีการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติประกันคุณภาพภายใน สํานักวิทย
บริการ ประจําปีการศึกษา 2556 เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการจัดเก็บเอกสารและหลักฐาน  และการเขียนบรรยาย
ผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพ ได้นําเผยแพร่สู่หน่วยงานภายใน  ระดับฝ่าย  ระดับบุคคลตามที่ได้มี
การมอบหมายตัวบ่งช้ีผ่านที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน และ
เ ผ ย แ พ ร่ ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร  วิ ท ย า เ ข ต ศ รี ร า ช า  ที่  
http://www.vit.src.ku.ac.th/content/document/uploads/ZnbK9bdb.pdf  

แม้ว่าสํานักวิทยบริการจะไม่มีผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ แต่พบว่าการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานประกันฯ ในครั้งน้ี ถือเป็นการเริ่มต้นและเป็นต้นแบบที่ดีสําหรับการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
สําหรับงานอ่ืนๆ ทั้งยังเป็นแนวทางที่ดีในการรวบรวมเอกสารหลักฐานสําหรับการประเมินคุณภาพในระดับฝ่าย
และระดับสํานักวิทยบริการ ในปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษาต่อๆ ไป (5.1-9-1) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 9 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 105 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 9 ข้อ ไม่บรรลุ 9 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่ได้ข้อ 5 และ ข้อ 9  
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 รายงานการประชุมสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 5/2556 
5.1-1-2 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครัง้ที่ 6/2556 
5.1-1-3 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครัง้ที่ 1/2557 
5.1-1-4 คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-1-5 หนังสือขอติดตามการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556

5.1-1-6 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย (Peer Review) ประจําปีการศึกษา 
2556 

5.1-1-7 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย (Peer Review) ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-1-8 รายงานการประเมินตนเอง ระดับฝ่าย ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-1-9 ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย (Peer Review) ประจําปีการศึกษา 2556 

5.1-1-10 
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรี
ราชา 

5.1-2-1 รายงานการประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสํานักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2557 

5.1-2-2 
คําสั่งสํานักวิทยบริการ มก. วิทยาเขตศรีราชา ที่ 028/2556 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 

5.1-2-3 
คําสั่งสํานักวิทยบริการ มก. วิทยาเขตศรีราชา ที่ 029/2556 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
งานประกันคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 

5.1-2-4 
คําสั่งสํานักวิทยบริการ มก.วิทยาเขตศรีราชา ที่ 001/2557 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
งานประกันคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 

5.1-2-5 
คําสั่งสํานักวิทยบริการ มก.วิทยาเขตศรีราชา เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับฝ่าย สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 

5.1-3-1 รายงานการจัดโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน ครั้งที่ 4 

5.1-3-2 
ภาพกิจกรรมการรับมอบรางวัลผลงานบริการวิชาการดีเด่น ประจําปี 2556 : รายงานการประเมิน
ตนเอง สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 (SAR) หน้า 25 

5.1-4-1 รายงานการประชุมผู้บริหารสาํนักวิทยบริการ ครั้งที ่2/2557 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-4-2 แบบติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สปค.02) 
5.1-4-3 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครัง้ที่ 5/2556 
5.1-4-4 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครัง้ที่ 1/2557 

5.1-4-5 
หนังสือขออนุมัติหลักการจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพภายในกับตัวบ่งช้ี
การประเมิน 

5.1-4-6 
รายงานผลการจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพภายในกับตัวบ่งช้ีการ
ประเมิน 

5.1-5-1 
ตารางเปรียบเทียบการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ระหว่างปีงบประมาณ 2555 กับ
ปีงบประมาณ 2556 

5.1-6-1 
หนังสือ ที่ ศธ 0513.305/ว 0213 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบ SAR 
Online 

5.1-6-2 ขอแจ้ง User และ Password สําหรับการใช้ระบบ SAR Online ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-6-3 ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้ระบบ SAR Online 
5.1-6-4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการฝึกอบรม Link : http://training.src.ku.ac.th/ 
5.1-7-1 เข้าร่วมประชุมช้ีแจงแนวทางจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-7-10 ผลการประเมนิการให้บริการฝ่ายห้องสมุด ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-7-11 ผลการประเมนิการให้บริการฝ่ายซ่อมบํารงุ ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-7-12 ขอความอนุเคราะห์ส่งผู้แทนเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา 

5.1-7-13 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
วิทยาเขตศรีราชา 

5.1-7-2 อบรมเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

5.1-7-3 
ภาพกิจกรรมการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 : 
http://www.src.ku.ac.th/gallery/2557/G103/album/index.html  

5.1-7-4 เข้าร่วมโครงการเย่ียมบ้านคุณภาพ ประจําปี 2557 กรณีศึกษา : ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา 
5.1-7-5 เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบ SAR Online 
5.1-7-6 ผลการประเมนิการให้บริการสํานักงานเลขานุการ ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-7-7 ผลการประเมนิความพึงพอใจการให้บริการของธุรการฝ่าย ภายในหน่วยงาน 
5.1-7-8 ผลการประเมนิการให้บริการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 2556 
5.1-7-9 ผลการประเมนิการให้บริการฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-8-1 เข้าร่วมโครงการการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 กรณศีึกษา : ม.มหดิล 
5.1-9-1 คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

สํานักวิทยบริการ ต้องมีตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมพร้อมเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย 1 ตัวบ่งช้ี โดยกําหนดให้เป็น
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมลักษณะเฉพาะของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้
เป็นหลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ของตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ทั้งน้ี ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ไม่ต้องนํา
คะแนนผลการประเมินไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจัดเน้นของ
หน่วยงาน 

   2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

   3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
   4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
   5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงานและเผยแพร่สูส่าธารณชน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

 2554 2555 2556 2554 2555 2556 
5.2 5 ข้อ 2 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 2 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 5 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

 2554 2555 2556 2554 2555 2556 
5.2 5 ข้อ 2 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน 2 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ  :  ไม่ได้ข้อ 1 เนื่องจากไม่มีการสํารวจความต้องการ   
ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจัดเน้นของหน่วยงาน 
 สํานักวิทยบริการ มีการเสนอของบประมาณแผ่นดินเพ่ือการบริการวิชาการ แต่ด้วยในปีการศึกษา 
2556 ทางโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ส่งหนังสือถึงผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จากน้ันสํานักวิทยบริการ ได้มีการ
ส่งเรื่องต่อให้กับฝ่ายห้องสมุดเพ่ือพิจารณาดําเนินงาน (5.2-1-1, 5.2-1-2) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 สํานักวิทยบริการได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ “ห้องสมุดเพ่ือชุมชน” และแต่งต้ัง
คณะทํางานจัดโครงการ “ห้องสมุดเพ่ือชุมชน” โดยผู้แทนจากหน่วยงานภายใน (5.2-2-1) จากน้ันมีการลงสํารวจ
พ้ืนที่ เพ่ือทําความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะทํางานของสํานักวิทยบริการและระหว่าง
ผู้บริหารและคณะทํางานของโรงเรียนก่อนจะมีการเริ่มต้นในการปรับปรุงพ้ืนที่ห้องสมุด (5.2-2-2) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 การดําเนินงานในส่วนของการประเมินคณะทํางานได้มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2557 มีผลการประเมิน 3.92 คะแนน อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี และระยะที่ 2 มีนาคม – พฤษภาคม 2557 มีผลการประเมิน 4.33 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (5.2-3-1) 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 คณะกรรมการจัดทําโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน ได้มีการนําผลการจัดโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน 
ครั้งที่ 3 ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค มาพัฒนารูปแบบการจัดโครงการคร้ังน้ี โดยประชุมคณะทํางานโครงการ
ห้องสมุดเพ่ือชุมชน ครั้งที่ 1/2556  ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพ่ือพิจารณา (หน้า39) และระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง
อ่ืนๆ (หน้า 40) ข้อ 3.2 แก้ไขปัญหาจากการจัดโครงการคร้ังที่แล้ว (5.2-4-1) 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ตามท่ีสํานักวิทยบริการ ได้มีการจัดโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยในปีการศึกษา 2554 
จัดให้กับโรงเรียนวัดมโนรม อ.ศรีราชา  จ.ขลบรี  ปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือชุมชนให้กับ
โรงเรียนบ้านโรงหีบ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และได้มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการห้องสมุดเพ่ือ
ชุมชน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.32 หรืออยู่ในเกณฑ์ระดับดี  และมีการให้ข้อเสนอแนะที่ดีและเป็นประโยชน์ 
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ดังน้ัน สํานักวิทยบริการจึงได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าว มาถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในฝ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้และทักษะใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นในการรองรับที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการห้องสมุดได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือโรงเรียนในชุมชน  และต่อมาในปีการศึกษา 2556 ได้มีการจัดโครงการพัฒนา
ห้องสมุดเพ่ือชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้กับโรงเรียนวัดแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชน
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (5.2-5-1) 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 รายงานผลโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน ครั้งที่ 4 (หน้า 39) 
5.2-1-2 รายงานผลโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน ครั้งที่ 4 (หน้า 25) 
5.2-2-1 รายงานผลโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน ครั้งที่ 4 (หน้า 33) 
5.2-2-2 รายงานผลโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน ครั้งที่ 4 (หน้า 19 – 20) 
5.2-3-1 รายงานผลโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน ครั้งที่ 4 (หน้า 4 – 16) 

5.2-4-1 
รายงานการประชุมคณะทํางานโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน ครั้งที่ 1/2556 วาระที่ 2 เรือ่ง
เพ่ือพิจารณา (หน้า39) 

5.2-5-1 รายงานผลโครงการห้องสมุดเพ่ือชุมชน ครั้งที่ 4 
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สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังน้ี   

สํานักวิทยบริการ ได้กําหนดให้มีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมินในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงการที่หน่วยงานได้เล็งเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในภาพรวมของ
องค์กรมาเป็นแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานให้มากขึ้นจนสามารถแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอกได้ ในรอบปีการศึกษา 2556 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินตามตัวบ่งช้ีประเมินจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และมี
ผลการประเมินในภาพรวมขององค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  ดังรายละเอียด
แสดงตามตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน)  

  
    ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ  5  5 5  5 5.00 5.00   

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญัครบถว้น 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องกัน 

องค์ประกอบท่ี 6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
    2.  มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 

ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
    3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจดัทํา

คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
    4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมี

ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด 
ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

   5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 
 สํานักวิทยบริการ ได้มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ในการให้บริการตาม
ภารกิจหลัก จากการสํารวจความต้องการผู้รับบริการ ในโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ ประจําปี 2556 (6.1-1-
1) นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
บริการ (6.1-1-2) 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
 สํานักวิทยบริการ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2556 (6.1-2-1) ด้วยผู้บริหารและบุคลากรเห็นถึงความสําคัญของการให้บริการ ในระดับฝ่ายได้มี
การแต่งต้ังคณะทํางานโครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 (6.1-2-2) และเพ่ือให้การ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการมีความต่อเน่ือง สํานักฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน 
(6.2-2-3) เพ่ิมขึ้น 

ในระดับฝ่าย สํานักงานเลขานุการ มีการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1/2557 ในวาระที่ 4.2 
เพ่ือหารือทบทวนถึงการปรับปรุงกระบวนงานในภารกิจหลัก มติที่ประชุมขอให้มีการดําเนินการพัฒนา
กระบวนงานที่ต้องเร่งดําเนินการ 2 กระบวนการ คือ การรับ-ส่งหนังสือ และการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อสรุปจาก
โครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ ประจําปี 2556  (6.1-2-4) 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มีการกําหนดผังกระบวนขั้นตอนการให้บริการของฝ่าย (6.1-2-5) 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ มีการกําหนดผังกระบวนการการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (วิทยาเขตศรี

ราชา)  และกระบวนการการฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
(6.1-2-6) 

ฝ่ายห้องสมุด มีการกําหนดผังการบริการยืมหนังสือระหว่างวิทยาเขต เพ่ือการรณรงค์การใช้
สารสนเทศร่วมกัน (6.1-2-7) 
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ฝ่ายซ่อมบํารุง ได้มีการกําหนดระยะเวลาของกระบวนทํางานซึ่งพิจารณาจากความคาดหวังของ
ผู้รับบริการที่จะได้รับการบริการที่รวดเร็ว และพึงพอใจสูงสุด และได้จัดทํา KPI สําหรับผู้ปฏิบัติงาน (6.1-2-8) 
  มีการเก็บข้อมูลขั้นตอนตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินงานตามผังการให้บริการอย่างเป็น
ระบบ สรุปผลการดําเนินงานทุกสิ้นเดือนเสนอต่อหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาสูงสุดตามลําดับ จากนั้นงาน
ประกันคุณภาพจะนําผลการดําเนินงานดังกล่าวมาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับ
สําหรับการบริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร และเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป  

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานโดยหน่วยงานภายใน ดังน้ี  
 สํานักงานเลขานุการ มีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง โดยการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานติดตาม
ความก้าวหน้ากระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) (6.1-3-1) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2557 วาระที่ 1.1 เพ่ือให้เข้าใจถึงความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ในตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
และวาระที่ 2.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกระบวนงานจํานวน 2 กระบวนงาน คือ กระบวนงานรับ-
ส่งหนังสือ และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (6.1-3-2) ทั้งได้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็น
ข้อกําหนดหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของงานธุรการ (6.1-3-3) และมีการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างจนถึงสรุปข้อมูลทุกสิ้นเดือนรายงานต่อผู้บริหารทราบ (6.1-3-4)  
 ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ ได้กําหนดระยะเวลาของกระบวนการให้บริการ
และกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน (6.1-3-5, 6.1-3-6) 
 ฝ่ายซ่อมบํารุง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายซ่อมบํารุง (6.1-3-
7, 6.1-3-8) และได้มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน (6.1-3-9) 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานทบทวนเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ หน่วยงานระดับฝ่าย ดังน้ี 
สํานักงานเลขานุการมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานติดตามความก้าวหน้ากระบวนการ

ดําเนินงานหลัก (Core Process) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 วาระที่ 1.1 เพ่ือติดตามผลการตาม
ผังกระบวนการตามมาตรฐานระยะเวลาให้บริการ ของ ผังกระบวนการรับ-ส่งหนังสือ และการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
ตกลงราคา และวาระที่ 2.1 มีการทบทวนผังกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 จาก “15 วัน 10 นาที”  
เป็น “11 วัน” (6.1-4-1) และงานพัสดุส่งผลการดําเนินงานตามผังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา 
ตามเอกสารปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 มีการให้บริการตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการคิด
เป็นร้อยละ 44.83 (6.1-4-2) 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ (6.1-4-3) 

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ รายงานผลการปฏิบัติราชการที่รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  
(6.1-4-4) 

ฝ่ายห้องสมุดมีการติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานระยะเวลาการ
บริการยืมระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต มก. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการการให้บริการต่อไป (6.1-4-5) 
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ฝ่ายซ่อมบํารุงได้มีการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน ร่วมทั้งมีการทบทวนกระบวนงานเพ่ือพัฒนาต่อไป (6.1-4-6) 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 สํานักวิทยบริการ โดยหน่วยงานภายใน ได้มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ผังกระบวนการของแต่ละฝ่าย โดยสํานักงานเลขานุการ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามผัง
กระบวนการให้บริการในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตามความก้าวหน้ากระบวนการดําเนินงานฯ   
(6.1-4-1, 6.1-5-2, 6.1-5-3) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

หมายเหตุ :  - 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 สรุปรายงานผลโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ ประจําปี 2556 
6.1-1-2 แผนปรับปรุงการให้บริการ 

6.1-2-1 
คําสั่งสํานักวิทยบริการ มก. วิทยาเขตศรีราชา ที่ 006/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการและ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

6.1-2.-2 
คําสั่งสํานักวิทยบริการ มก. วิทยาเขตศรีราชา ที่ 172/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางาน
โครงการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา 

6.1-2-3 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการ ครัง้ที่ 1/2257 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-2-4 
คําสั่งสํานักวิทยบริการ มก. วิทยาเขตศรีราชา ที่ 006/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน  

6.1-2-5 ผังกระบวนขั้นตอนการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

6.1-2-6 
ผังกระบวนการการขอบัญชีผูใ้ช้เครือข่ายนนทรี ศรีราชา  และกระบวนการการฝากข่าว
ประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

6.1-2-7 มาตรฐานระยะเวลาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต  
6.1-2-8 ขั้นตอนการดําเนินงานของหน่วยงาน 

6.1-3-1 
คําสั่งสํานักวิทยบริการ มก. วิทยาเขตศรีราชา ที่ 004/2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานติดตามความก้าวหน้ากระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 

6.1-3-2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้ากระบวนการดําเนินงานหลัก ครั้งที่
1/2557 

6.1-3-3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ 
6.1-3-4 แบบเก็บข้อมูลขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.1-3-5 สรุปขั้นตอนการดําเนินงานของหน่วยงาน ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

6.1-3-6 
ผังกระบวนการการขอบัญชีผูใ้ช้เครือข่ายนนทรี ศรีราชา  และกระบวนการการฝากข่าว
ประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

6.1-3-7 ผังกระบวนการ : การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต 

6.1-3-8 
คําสั่งสํานักวิทยบริการ มก. วิทยาเขตศรีราชา ที่ 174/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายซ่อมบํารุง 

6.1-3-9 
คําสั่งสํานักวิทยบริการ มก. วิทยาเขตศรีราชา ที่ 178/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะทํางานจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายซ่อมบํารุง (เพ่ิมเติม) 

6.1-3-10 ขั้นตอนการดําเนินงานของหน่วยงาน 
6.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานฯ ครั้งที่ 2/2557 
6.1-4-2 ส่งสรุประยะการให้บริการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

6.1-4-3 
รายงานผลการปฏิบัติราชการที่รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ฝา่ยเทคโนโลยี
การศึกษา 

6.1-4-4 
รายงานผลการปฏิบัติราชการท่ีรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร์ 

6.1-4-5 
รายงานผลตามมาตรฐานระยะเวลาการบริการยืมระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต มก. ฝ่าย
ห้องสมุด 

6.1-4-6 
การสรุปติดตามการดําเนินงานตามข้ันตอน WORK ORDER TRACKING FORM ฝ่ายซ่อม
บํารุง 

6.1-5-1 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานหลังปรับปรุง ครั้งที่ 1 งานธุรการ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 115 
 

บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 12 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณี
ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และ
พัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักวิทยบริการ พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี 
โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที ่3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.49 4.51 4.66 4.67 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.67 4.56 4.49 4.51 4.67 4.58   
ระดับคุณภาพ  ดีมาก  ดีมาก ดีมาก ดีมาก  ดี  ดีมาก ดีมาก  ดีมาก   
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  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีรา ดังน้ี 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ 
   พบว่า สํานักวิทยบริการ โดยฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายห้องสมุด ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
และฝ่ายซ่อมบํารุง ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนภายในวิทยาเขตศรีราชาอย่างเต็มกําลังความสามารถ  และ
พบว่าไม่มีข้อร้องเรียน แต่มีข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  
   พบว่า สํานักวิทยบริการ ให้ความร่วมมือกับนักวิชาการเป็นอย่างดี ในเรื่องของโสตทัศนูปกรณ์

ต่างๆ และทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งไม่มีข้อร้องเรียนแต่ประการใดและมีข้อมูลแสดงถึงความพึงพอใจในการบริการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไปเช่นเดียวกัน 

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
  พบว่า สํานักวิทยบริการ โดยฝ่ายห้องสมุด ได้ให้บริการแก่โรงเรียนในชุมชนโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องของการใช้ห้องสมุด และออกไปจัด
ห้องสมุดให้แก่โรงเรียนต่างๆ ภายในชุมชนทุกปี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และโรงเรียนต่างๆ ก็มีความประสงค์
ให้สํานักวิทยบริการเข้าไปให้บริการอย่างต่อเน่ือง 

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  พบว่า สํานักวิทยบริการ มีการส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองทุกเทศกาล 
เช่น การทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การทําบุญสงกรานต์ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์  
เป็นต้น 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานักวทิยบริการ 
  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรราชา สามารถวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 จุดแข็ง 

   - 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการมอบหมายเป้าหมาย (Target) ของตัวบ่งช้ี (KPI) ในแผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ ลงสู่
หน่วยงานภายใน (ระดับฝ่าย) อย่างชัดเจน 

2. ควรนําผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ให้ผู้บริหารเสนอแนะความคิดเห็นในตัวบ่งช้ี
ที่ไม่บรรลุเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ก่อนการจัดทําโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์สํานักวิทยบริการ ผู้บริหารควรร่วมกันกําหนด

เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีในแต่ละฝ่าย โดยมอบหมายหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ 
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2. ควรขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารในการหาแนวทางแก้ไขตัวบ่งช้ีที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายในที่ประชุมผู้บริหาร 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 จุดแข็ง 
  สํานักวิทยบริการ มีทรัพยากรด้านโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมยั มีระบบสารสนเทศ และทรัพยากรด้าน
สารสนเทศ พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชาอย่างครบถ้วน 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  ต้องมีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ 
เน่ืองจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือโลกาภิวัตน์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
 จุดที่ควรพฒันา 

- 
 ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีการวางแผนการประชุมต้ังแต่ต้นปีการศึกษา เพ่ือทบทวนแผนงานต่างๆ ที่ผ่านมา 
2. ดําเนินการตามมติที่ประชุม 
3. มอบหมายงานมีความชัดเจน และมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง มีการรายงานเป็นรูปธรรมมาก

ย่ิงขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง 

มีนโยบายชัดเจนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ประชุมและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในบริบทต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก และเหตุผลที่ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งบุคลากรจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเมื่อสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนไป 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเชิงประจักษ์ 
2. การจัดลําดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบน้อยที่สุด จนถึงผลกระทบสูงมากที่สุดเพ่ือนําไปจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง 
3. การประเมินผลของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนการ

บริการและการพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัดของการดําเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารฯ  
4. การการประเมินความสําเร็จของแผนมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
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5. ไม่มีการดําเนินงานเก่ียวกับการวิจัยสถาบัน ซึ่งสํานักวิทยบริการมีบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุน
ทุนอุดหนุนในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มีบุคลากรวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหลาย
ท่าน ล้วนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกิน 3 ปี ดังน้ันควรผลักดันให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน 

6. ฐานข้อมูลและสถิติที่สําคัญของหน่วยงาน ได้แก่ ฐานข้อมูลบุคลากร  ฐานข้อมูลงานคลังและพัสดุ  
ฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรม เป็นต้น 

7. สร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเชิงประจักษ์โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือกําหนดเกณฑ์เพ่ิมเติมโดยมีข้อมูลเอกสารอ้างอิง 

2. ควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับสํานักวิทยบริการ เพ่ือพิจารณาจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมากที่สุดนําไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

3. ควรมีการประเมินผลของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร และประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
แผนการบริการและการพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัดของการดําเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารฯ ที่
เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และนําเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงาน 

4. จากข้อที่ 4 ควรมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

5. ควรนําหลักเกณฑ์การปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เก่ียวกับการประเมินและการขอตําแหน่งทางวิชาการของ มาประยุกต์ใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้อย่าง
เคร่งครัด 

6. ควรมีจัดทําฐานข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติที่สําคัญของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
การบริหารจัดหารของผู้บริหาร และส่วนงานอ่ืนๆ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง และเพ่ือความเป็นหน่ึงเดียวของข้อมูล 

7. มีการโค้ชแก่บุคลากร 
8. ส่งเสริมด้วยการอบรมตามสายงาน 
9. ปลูกจิตสํานักในบทบาทหน้าที่ของบุคลากร 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. ประชุมบุคลากรและให้วิเคราะห์ตนเองถึงความต้องการของตนเองในการพัฒนา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับสายงาน และแนวนโยบายขององค์กร 
3.  ดําเนินการประชุมบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของบุคลากร และหา

แนวทางการดําเนินงานให้ดีขึ้น 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
 จุดแข็ง 

มีเจ้าหน้าที่ที่มคีวามเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านการเงิน 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ให้เจ้าหน้าที่การเงินศึกษาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
 จุดที่ควรพฒันา 

- 
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  ข้อเสนอแนะ 
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอยู่ตลอดเวลา 

  
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. ให้ผู้ทําหน้าที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
2. ส่งเข้ารับการอบรมอย่างต่อเน่ือง 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. งานวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ และงานอ่ืนๆ ทีม่ีความเกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนา
ปรับปรุงการประกันคุณภาพในระดับสํานัก และวิทยาเขต 

2. การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพในภาพรวมของสํานักวิทยบริการ 
3. การบริหารจัดการโดยใช้ระบบสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการ 
4. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้มากย่ิงขึ้น ด้วยการประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการผลิตงานวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ และงานอ่ืนๆ ทีม่ีความเกี่ยวข้อง เป็นการ

พัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพในระดับสํานักให้มีผลการดําเนินงานที่ดีขั้นตามลําดับ 
2. ควรมีการเริ่มต้นการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพโดยให้บุคลากรสว่นมากได้มีส่วนร่วมใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานน้ันๆ 
3. ควรมีการจัดหาระบบสารสนเทศท่ีรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้ใช้งาน 
แนวปฏิบัติที่ดี 

- 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบทุกภารกิจของสํานักวิทยบริการ 
2. มีการติดตามและประเมินผลการให้บริการให้ครบทุกภารกิจของสํานักวิทยบริการ เพ่ือการ

ให้บริการที่จะไปสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของสํานักวิทยบริการ  
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  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบทุกภารกิจของสํานักวิทยบริการ ตามรูปแบบมาตรฐานของ

การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ของ กพร. 
2. ควรมีการติดตามและประเมินผลการให้บริการให้ครบทุกภารกิจของสํานักวิทยบริการ เพ่ือการ

ให้บริการที่จะไปสู่ความเป็นเลิศดังวิสัยทัศน์ของสํานักวิทยบริการ  
3. กําหนดแผนการดําเนินงานในด้านการปรับปรุงระบบการดําเนินงานท่ีเป็นไปตามระยะเวลา

มาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องตามปีงบประมาณ 
 แนวปฏิบัติที่ดี  

- 

3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อย
ต่างๆ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังน้ี 

หน่วยงาน คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 
องค ์1 องค ์2 องค ์3 องค ์4 องค ์5 องค ์6 รวม ระดับคุณภาพ

สํานักงานเลขานุการ 4.00 4.04 4.40 5.00 3.00 4.00 4.18 ดี 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 5.00 4.34 4.40 0.00 3.00 5.00 4.17 ดี 
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร ์ 4.00 4.18 4.20 0.00 3.00 4.00 4.14 ดี 
ฝ่ายห้องสมุด 4.00 4.73 4.40 0.00 4.00 4.00 4.38 ดี 
ฝ่ายซ่อมบํารุง 4.00 4.57 4.20 0.00 4.00 4.00 4.27 ดี 
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บทที่ 4  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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คํานํา 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ประจาํปีการศึกษา 2556 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างย่ิง ว่าผลการประเมินคณุภาพคร้ังนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
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    สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
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สังกัด สํานักทะเบียนและประมวลผล ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กรรมการ ........................................................................            (นางสาวชัชณี  กลัน่สอน)

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กรรมการและเลขานุการ ........................................................................                 (นางยุพิน  เสมอวงศ์)

สังกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
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สังกัด สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

วันที่  4  กรกฎาคม  2557
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 4.00 4.00   4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 2  
ภารกิจหลัก 

  5.00 5.00 4.49 4.51 4.66 4.67 

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 

องค์ประกอบท่ี 4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6  
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

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

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

ภาพรวม 
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จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีจิตบริการ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีการทํางานเป็นทีม มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานของทุกฝ่ายในที่ประชุมสํานัก เพ่ือการติดตามและพัฒนาอย่างครบ

วงจร 
3. สามารถนําระบบประกันคุณภาพปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจํา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
โครงการหรือการดําเนินงานที่เป็นจุดแข็ง ขอให้รักษาไว้และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 

จุดที่ควรพัฒนา 
ให้มีการพัฒนาคู่มือของแต่ละฝ่ายตามภารกิจหลัก 

ข้อเสนอแนะ 
ควรให้บุคลากรที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน ร่วมกันพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู่

ความก้าวหน้าในสายงาน 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 ควรเร่งรีบออกระเบียบรองรับความก้าวหน้าของพนักงานทุกประเภท(พนักงานเงินงบประมาณ และ
พนักงานเงินรายได้) ให้ทัดเทียมกัน เน่ืองจากการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความเท่าเทียมกัน 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. การนํา 5 ส + 5 โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมกับบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมที่ ดีเพ่ือให้เกิด

สุนทรียภาพให้กับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ตลอดจนการใช้เพลงประจําหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากร
ตระหนักและจดจาํวัฒนธรรมที่ดีของสํานัก 

2. มีการประชุมในแต่ละฝ่ายเป็นประจําทุกสัปดาห์โดยมีผู้บริหารสูงสุดของสํานักเข้าร่วมประชุมด้วย 
(Morning Talk) 

ข้อสังเกต 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ควรมีทีมงานตรวจทานและทวนสอบข้อมูลและเอกสารให้ครบถ้วน

และถูกต้อง 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการให้บริการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามภารกิจ
ของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 

สํานักวิทยบริการ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/
กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 20 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 0 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่  จัดทําแผนการบริหารจัดการห้องอ่านหนังสือ 
24 ชม. 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ 
สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับ

การประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 9 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 9 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555– 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 20 - 21 
มิถุนายน 2556  พบว่า มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักวิทยบริการ 
ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน  4.40 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่ง
ประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.23 อยู่ในเกณฑ์ดี 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันพฤหัสบดี ที่ 3  กรกฎาคม  2557  
เวลา 08.45 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือก่อนการประเมิน ณ ห้อง

ประชุม 1 ช้ัน 3 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
เวลา 09.00 – 09.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหารสํานักวิทยบริการ วิทยาเขต

ศรีราชา ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  
 ประธานคณะกรรมการฯ  กล่าวแนะนําคณะกรรมการ  ช้ีแจง

วัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
2556 

เวลา 09.30 – 10.30 น.  ผู้บริหารสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา  รายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปีการศึกษา 2556 ทั้งน้ีหน่วยงานนําเสนอประเด็นหลักที่สําคัญ ดังน้ี 



                            รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 127 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ

ตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่
ผ่านมา 

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
เวลา 10.30 – 11.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 11.00 - 12.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงานภายในสํานักวิทยบริการ 

ตามลําดับ ดังน้ี 
 ฝ่ายห้องสมุด 
 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
 ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
 ฝ่ายซ่อมบํารุง 
 สํานักงานเลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 13.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และเตรียมความพร้อมการ

สัมภาษณ์ 
เวลา 13.30 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 อาคารหอสมุด

อนุสรณ์ 10 ปี 
       
 
       

 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จํานวน 4 คน 
(อาจารย์ 3 คน   และ เจ้าหน้าที่  1 คน) 
กลุ่มคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ จํานวน 2 คน  
กลุ่มบุคลากรพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 3 คน 
กลุ่มนิสิต จํานวน 2 คน 

เวลา 15.00 – 17.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
วันศุกร์ ที่ 4  กรกฎาคม  2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 อาคาร 

14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ต่อผู้บริหาร

และบุคลากรสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับทราบ 
เวลา 14.30 น.  ถ่ายภาพหมู่รวมกัน เสร็จสิ้นการประเมินฯ 
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วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common 
data set) ของสํานักวิทยบริการ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 
ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้
รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.67 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 4.00 4.00   4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 2  
ภารกิจหลัก 

  5.00 5.00 4.49 4.51 4.66 4.67 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 

องค์ประกอบท่ี 4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

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

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพภายในรายองคป์ระกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
    ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.67 4.58   

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้      4.00 4.00   
1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 7 7 7 7 4.00 4.00   

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั   4.66 4.67   
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.50 4.51 16,301.65 3.99 20,719.00 4.02 3.99 4.02 คํานวณสูตรผิดพลาด 

  4,089.00 5,157.00 

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบรกิาร

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ  4.60 4.60   

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดบัของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00 ไม่ได้ข้อ 7 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
    ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 5 5 4.00 4.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู ้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัตงิาน ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 95.00 95.00 58.00 100.00 54.00 93.10 5.00 5.00 ไม่ผ่านการพัฒนา
ตนเอง 4 คน ดังนี้ 1) 
นางประไพ ไตรรันต์
ไพศาล 2) นางพัชริ
นทร ์แสงเลิศล้ํา 3) 
นางกลอย ขวัญจิตร ์
4) นายกิตติศักดิ์  
แม่ประจิตร 

  58.00 58.00 

องค์ประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  5.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 7 9 9 7 5.00 4.00 ไม่ได้ข้อ 5, 9 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรงุกระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
มีแผนกลยุทธที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและพันธกิจที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดทําแผน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
  มีการนําผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายงานและรับฟังความคิดเห็นในการเสนอแนะจากที่ประชุม
เป็นรายกิจกรรม 

ข้อสังเกต 
- 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัว

บ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความสามัคคี รักองค์กร มีจิตบริการ 
2. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากเกือบทุกโครงการ 
3. บุคลากรมีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน โดยการจัดทําโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ 
4. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลพ้ืนที่ส่วนกลาง  ทําให้

หน่วยงานมีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด 
5. มีระบบการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงาน กําหนดคะแนนเพ่ือการแข่งขัน ตลอดจนมีการ

รายงานผลให้กับผู้บริหารทราบ 
6. มีการให้รางวัล เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและเกิดกําลังใจในการดําเนินการ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. โครงการท่ีมีผลประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้มีการวิเคราะห์สาเหตุ เพ่ือนํามาปรับปรุง

พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
2. โครงการบริการอย่างไรให้โดนใจเสนอให้กําหนดเป็นแผนปฏิบัติงานระยะยาวอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้หลากหลาย และให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกประเภท 
3. มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง จัดทาํบอร์ด/ภาพ ยกย่อง ระบุจุดเด่นที่สําคัญ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
  การนํา 5 ส + 5 โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมกับบุคลากรในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีเพ่ือให้เกิดสุนทรียภาพ
ให้กับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ตลอดจนการใช้เพลงประจําหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรตระหนักและ
จดจําวัฒนธรรมที่ดีของสํานัก 

ข้อสังเกต 
  การคํานวณคะแนนท่ีได้ไม่ถูกต้อง ควรให้มีการทวนผลการคํานวณนอกเหนือจากการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป หรือตรวจสอบการใช้สูตรสําเร็จของโปรแกรมให้ตรงกับข้อมูลที่นํามาคํานวณ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําข้อตกลงเรื่องธรรมาภิบาลของบุคลากร และมีการประกาศกับสาธารณะที่แสดงถึง

ความเอาจริงกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ 
2. มีการดําเนินการจัดการองค์ความรู้เป็นระบบ มีกระบวนการครบถ้วน และได้มีการเผยแพร่ใน

ระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งทําให้บุคลากรสามารถเข้าดูได้สะดวก 
3. มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบและครบถ้วนตามกระบวนการ 
4. บุคลากรมีศักยภาพในการทํางาน มีความพอใจในองค์กร 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีกิจกรรมที่รองรับทั้ง 10 ข้อ ประกอบของธรรมาภิบาล ในลักษณะการบูรณาการ 
2. การนําข้อเสนอแนะของกรรมการประจําสํานักมาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรควรให้ความสําคัญทั้ง ร่วมคิด ร่วมทํา เพ่ิมเติมจากการรับรู้ รับทราบ 
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2. ควรจัดทําโครงการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ หรือมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
โดยเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจําหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. ควรดําเนินการโครงการตามแผนกลยุทธ์ หรือถ้าหากแผนที่ทําไว้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ควรมี
การปรับแผนและเสนอต่อกรรมการประจําหน่วยงาน แล้วดําเนินการโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4. ควรมีการจัดทําแผนการให้บุคลากรไปศึกษาต่อในวุฒิที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน 
5. ควรจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยให้บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น แนะนําบุคลากร

ใหม่เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างไรจึงได้รับการยกย่อยเป็นบุคลากรดีเด่น 
6. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7. ควรจัดให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณและจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณอย่างสมํ่าเสมอ 

และมีการติดตามผล 
8. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

  ข้อเสนอแนะ 
1. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับประวัติผู้บริหารและกรรมการประจําสํานักต่อสาธารณะ 
2. เรื่องที่จัดเป็น KM ควรเป็นเรื่องทางด้านวิชาการหรือผลงานวิจัย สามารถใช้บุคลากรภายใน หรือ

ภายนอกเป็นวิทยากรและกระตุ้นให้บุคลากรทํา 
3. ควรมีการทบทวนผลลัพธ์กับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ซึ่งถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายควรมีการพัฒนาปรับปรุง

เพ่ือให้ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้/วิชาชีพฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน 
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
ควรมีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและแนวทางการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมพันธกิจ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีแผนการหารายได้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 

 จุดที่ควรพัฒนา 
การนําข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการตัดสินใจควรมีในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ปฏิบัติ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ให้นําข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์จัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน 
2. การรายงานสถานะการเงินหรือผลการดําเนินงานควรมีข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
ผู้บริหารให้ความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพและบุคลากรสนองตอบการบริหารงานอย่างเป็น

ระบบ 

  แนวทางเสริม 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ความสมบูรณ์ของแนวปฏิบัติที่ดี (ข้อ 9 คู่มือฯ ) ยังไม่มีการเผยแพร่ให้หน่วยอ่ืนสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ 
2. พัฒนาการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ยังไม่ครบทุกตัวบ่งช้ี 
3. การจัดโครงการยังไม่มีการสํารวจความต้องการของชุมชน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. หลังจากการวิพากษ์และปรับปรุงคู่มือเรียบร้อยแล้ว ควรนําคู่มือไปเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนที่มี

ภารกิจคล้ายคลึงกัน (หน่วยงานสนับสนุนฯ) สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
2. การจัดโครงการควรมีการสํารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด

และชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
  การจัดโครงการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ โดยส่งเสริมให้บุคลากรภายในที่มีภาระงานแตกต่างกัน
เป็นวิทยากรให้บุคลากรใหม่ได้ทราบลักษณะการปฏิบัติภายในฝ่ายอย่างครบถ้วน 

ข้อสังเกต 
1. การอธิบายในเกณฑ์ข้อ 3 การกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ยังไม่ชัดเจน 
2. ควรระบุเกณฑ์การประเมินฯ ให้สอดคล้องกับรูปแบบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3. การอธิบายในเกณฑ์ข้อ 7 ควรระบุเพ่ิมเก่ียวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บริการ การมีส่วน

ร่วมของผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกหน่วยงาน 
4. ให้ปรับการเขียนบรรยายในเล่มรายงาน เมื่อมีการจัดโครงการบริการทางวิชาการในครั้งแรกให้มี

การนําความรู้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการน้ัน ไปพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองและมีการนําไปใช้ประโยชน์กับโครงการคร้ัง
ต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

1. สามารถนําระบบประกันคุณภาพปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจํา 
2. มีการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรให้มีการวิพากษ์คู่มือประกันคุณภาพของสํานักวิทยบรกิาร เพ่ือพัฒนาคู่มือฯ ให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย ผลการดําเนนิงาน ปี 2556
ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 3.99 4.02 

3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 6 6 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 5 5 

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 5 5 

9 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรอืต่างประเทศ 

คน 58 54 

10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 58 58 

11 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 49 49 

12 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศกึษาต่อ คน 9 9 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 7 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 
ข้อ 5 5 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ ์(สํานักวิทยบริการ) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

 
กลุ่ม 1 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จํานวน 4  คน 
อาจารย์จํานวน 3 คน และเจ้าหน้าที่จํานวน 1 คน 
 
ข้อดี/ความประทับใจ 

1. มีการอํานวยความสะดวกบริการการยืมคืนหนังสือ การสืบค้นข้อมูล และการจองหนังสือ 
2. มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในห้องเรียนที่ครบวงจร 
3. เจ้าหน้าที่มีการให้บริการที่ดี มีความเป็นกันเอง และตรงตามความต้องการ 
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
5. อุปกรณ์ภายในห้องสมุดมีความน่าใช้ 
6. มีความสะดวกและรวดเร็วในการจองห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
7. การให้บริการของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร และรวดเร็ว 

 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 

1. อุปกรณ์ในห้องเรียนที่ใช้สําหรับการสอนเกิดความเสียหายระหว่างการสอน 
2. เก้าอ้ีในห้องเรียนไม่เพียงพอกับจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
3. อุปกรณ์ในห้องเรียน เช่น เครื่องปรับอากาศบางห้องไม่เย็น จอฉายภาพไม่ชัด คอมพิวเตอร์เสีย มีการแจ้ง

ซ่อมแต่ดําเนินการซ่อมล่าช้า 
4. คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการภายในห้องเรียน ขาดการป้องกันไวรัส 
5. ควรเพ่ิมจํานวนหนังสือที่อาจารย์ต้องใช้สอนในบางรายวิชา เช่น วิชาพ้ืนฐานของนิสิตวิศวฯ 
6. ควรเพ่ิมห้องคอมพิวเตอร์ และจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรียนของนิสิต 
7. ควรมีการจัดแผนการให้บริการร่วมกับคณะ เพ่ือรองรับกับจํานวนนิสิตที่เพ่ิมสูงขึ้น 
8. ควรจัดหาหนังสือวิชาพ้ืนฐานทุกวิชาต้องมีอย่างน้อย 3-5 เล่ม 
9. ควรมีการสํารวจปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาเดิมหรือไม่ และปัญหานั้นได้ทําการแก้ไขแล้วหรือไม่ 
10. ควรมีศูนย์รวมการให้บริการ เน่ืองจากการแบ่งภาระงานยังไม่ชัดเจนระหว่างสํานักวิทยบริการกับ

สํานักงานวิทยาเขต 
11. ได้รับแจ้งจากผู้สอนว่าอุปกรณ์ภายในห้องเรียนชํารุดเสียหายและมีการแจ้งต่อฝ่ายที่เก่ียวข้องแล้ว แต่ใน

เทอมต่อมาก็ยังพบการชํารุดอยู่เช่นเดิม 
12. จํานวนที่น่ังเรียนในระบบจองห้องเรียน ไม่ตรงกับจํานวนที่น่ังจริงในห้องเรียน 
13. อยากให้มีการทําแบบประเมินการใช้ห้องเรียน และดูปัญหาเดิมๆ ที่เกิดขึ้นแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 
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นิสิตคณะวิทยาการจัดการจํานวน 2 คน 
 
ข้อดี/ความประทับใจ 

1. ระบบการยืมคืนหนังสือมีความสะดวก 
2. ห้องสมุดมีความเป็นระเบียบน่าใช้งาน 

 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 

1. ขาดหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนและการทําวิจัย เช่น วิชาโลจิสติกส์ 
2. ไมค์โครโฟนในห้องเรียนมีชํารุดบางคร้ัง ทําให้อาจารย์พูดแล้วไม่ชัดเจน 
3. วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ สําหรับเป็นตัวอย่างยังมีน้อย 
4. สีเครื่องฉายภาพไม่ตรงตามแม่สี 
5. ปากกาเขียนไวท์บอร์ดสีจางไม่พร้อมใช้งาน 

 
กลุ่ม 2 คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการจํานวน 2 คน และบุคลากร จํานวน 3 คน 
 
ข้อดี/ความประทับใจ 

1. หัวหน้าฝ่ายและผู้บริหารให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานและลงมาช่วยเหลือร่วมมือในการทํางาน 
2. มีงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคลากร 
3. การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสําหรับใช้ในการขึ้นขั้นเงินเดือนเป็นที่ยอมรับ 
4. บุคลากรในสํานักมีการทํางานเป็นทีมและมีความสามัคคีในการช่วยเหลืองานร่วมกัน 
5. มีการแบ่งภาระงานอย่างชัดเจน 
6. มีบุคคลภายนอกร่วมตัดสินใจในการบริหารงาน 

 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 

1. มีความเหลื่อมล้ําด้านสวัสด์ิการ ระหว่าง พนักงานเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได้ 
2. เรื่องสวัสดิการต่างๆ ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมในระดับวิทยาเขต 
3. ขาดที่ปรึกษาหรือผู้ประสานงานกลางระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติการ 
4. มีการรายงานสถานะทางการเงิน แต่ยังขาดการนําสถานะทางการเงินมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการติดสินใจ 
5. ขาดระเบียบเพ่ือรองรับพนักงานเงินรายได้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 
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                            รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2556 145 

ภาคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการดําเนินงาน  

ปี 2556 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7  7 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.99 4.02 

3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ

หน่วยงาน 
ข้อ 6  6 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5  5 

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5  6 

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 5  5 

9 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 58  54 

10 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 58 58 

11 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 49 49 

12 จํานวนบุคลากรประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน 9 9 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7  7 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9  7 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 5  5 
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 คําสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 
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 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 (ตอ) 
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 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 
2556 
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 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายใน สํานักวทิยบริการ ประจําปกีารศึกษา 2556 
เพิ่มเติม 
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 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 
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 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย สํานักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 2556 
(ต่อ) 
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 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับฝ่าย สาํนักวิทยบริการ ประจําปีการศึกษา 
2556 (แก้ไข) 
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 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราช 
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 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัการความรู้ภายในหน่วยงาน 
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 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามความก้าวหน้ากระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
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 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัโครงการบริการอย่างไรให้โดนใจ ประจําปี 2556 
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 คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานดําเนินงาน 
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 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทํามาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายซ่อมบํารุง 
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 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทํามาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายซ่อมบํารุง (เพ่ิมเติม) 
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 แบบเก็บข้อมูลดิบ  

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 (สํานัก) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร    ปีการศึกษา 2556  

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทาง
วิชาการแก่สงัคม 

2. ชื่อคณะ
ผู้ดําเนินการ

3. ชื่อ
หน่วยงานที่
ดําเนินการ 

4. 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ 

5. วันเดือนปีที่ให้บริการ
วิชาการ 

6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

7. การประเมินผล 

5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวน
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

7.2 ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 
5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความ
พึงพอใจ 

  หน่วยงาน             4,089   16,301.65 
1 ประเมินความพงึพอใจการ

ให้บรกิารสํานักงาน
เลขานุการ ประจําปี
การศึกษา 2556 

น.ส.พัชรินทร ์
รอดชูแสง 

สํานักงาน
เลขานุการ 

บุคลากรสํานัก
วิทยบริการ 

1 มิถุนายน 
2556 

31 มกราคม 
2557 

53 53 3.77 199.81 

2 ประเมินการใหบ้ริการของ
ธุรการฝ่ายภายใน
หน่วยงาน สํานักวิทย
บริการ ประจําปีการศึกษา 
2556 (สํานักงานเลขาฯ) 

  สํานักวิทย
บริการ 

บุคลากร
สํานักงาน
เลขานุการ 

1 มิถุนายน 
2556 

31 
พฤษภาคม 
2557 

12 11 4.00 44.00 

3 ประเมินความพงึพอใจการ
ให้บรกิารฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2556 

ฝ่ายเทคโนฯ สํานักวิทย
บริการ 

อาจารย ์
บุคลากร นิสิต 

1 มิถุนายน 
2556 

28 
กุมภาพันธ์ 
2557 

464 464 3.67 1702.88 
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ดับ 1. ชื่อโครงการบริการทาง
วิชาการแก่สงัคม 

2. ชื่อคณะ
ผู้ดําเนินการ

3. ชื่อ
หน่วยงานที่
ดําเนินการ 

4. 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ 

5. วันเดือนปีที่ให้บริการ
วิชาการ 

6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

7. การประเมินผล 

     5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวน
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

7.2 ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความ
พึงพอใจ 

4 ประเมินการใหบ้ริการของ
ธุรการฝ่ายภายใน
หน่วยงาน สํานักวิทย
บริการ ประจําปีการศึกษา 
2556 (เทคโนฯ) 

  สํานักวิทย
บริการ 

บุคลากรฝ่าย
เทคโนฯ 

1 มิถุนายน 
2556 

31 พฤษภาคม 
2557 

17 17 4.06 69.02 

5 ประเมินความพงึพอใจการ
ให้บรกิารฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร ์ประจําปี
การศึกษา 2556 

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร ์

ฝ่ายบริการ
คอมพิวเตอร ์

อาจารย ์
บุคลากร นิสิต 

1 มิถุนายน 
2556 

28 กุมภาพันธ์ 
2557 

514 514 3.36 1727.04 

6 ประเมินการใหบ้ริการของ
ธุรการฝ่ายภายใน
หน่วยงาน สํานักวิทย
บริการ ประจําปีการศึกษา 
2556 (บริการคอมฯ) 

  สํานักวิทย
บริการ 

บุคลากรฝ่าย
บริการคอมฯ 

1 มิถุนายน 
2556 

31 พฤษภาคม 
2557 

9 9 3.73 33.57 

7 ฝึกอบรมฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์* 

  ฝ่ายห้องสมุด นิสิต 1 กันยายน 
256 

30 กันยายน 
2556 

110 110 4.13 454.30 

8 พัฒนาระบบ RFID   ฝ่ายห้องสมุด อาจารย ์
บุคลากร นิสิต 

1 มกราคม 
2556 

31 สิงหาคม 
2556 

171 171 4.40 752.40 
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทาง
วิชาการแก่สงัคม 

2. ชื่อคณะ
ผู้ดําเนินการ

3. ชื่อ
หน่วยงานที่
ดําเนินการ 

4. 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ 

5. วันเดือนปีที่ให้บริการ
วิชาการ 

6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

7. การประเมินผล 

     5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวน
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

7.2 ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความ
พึงพอใจ 

8 พัฒนาระบบ RFID   ฝ่ายห้องสมุด อาจารย ์
บุคลากร นิสิต 

1 มกราคม 
2556 

31 สิงหาคม 
2556 

171 171 4.40 752.40 

9 ห้องสมุดเพื่อชมุชนครั้งที่ 
3 

  ฝ่ายห้องสมุด โรงเรียนและ
ชุมชน 

1 เมษายน 
2556 

31 
กรกฎาคม 
2556 

444 71 4.28 303.88 

10 จัดแสดงหนงัสือครั้งที่ 9    ฝ่ายห้องสมุด อาจารย ์
บุคลากร นิสิต 

1 พฤษภาคม 
2556 

31 
กรกฎาคม 
2556 

570 570 4.00 2280.00 

11 นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ ประเพณีไทยและ
ท้องถิ่นครัง้ที่ 4 

  ฝ่ายห้องสมุด อาจารย ์
บุคลากร นิสิต 

1 พฤษภาคม 
2556 

30 กันยายน 
2556 

536 243 4.03 979.29 

12 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
ครั้งที่ 7 

  ฝ่ายห้องสมุด นิสิต 1 มิถุนายน 
2556 

31 สิงหาคม 
2556 

       1,347  
1,347 

4.31 5805.57 

13 จัดทําหอประวตัิมก. ศรช. 
ระยะที่ 2 

  ฝ่ายห้องสมุด   1 กรกฎาคม 
2556 

30 กันยายน 
2556 

472 395 4.43 1749.85 

14 Ku Siracha Set Corner : 
Investment Hub for 
East 7th 

  ฝ่ายห้องสมุด อาจารย ์
บุคลากร นิสิต 

1 กรกฎาคม 
2556 

30 กันยายน 
2556 

203 176 3.39 596.64 
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทาง
วิชาการแก่สงัคม 

2. ชื่อคณะ
ผู้ดําเนินการ

3. ชื่อ
หน่วยงานที่
ดําเนินการ 

4. 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ 

5. วันเดือนปีที่ให้บริการ
วิชาการ 

6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

7. การประเมินผล 

     5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด  7.1 จํานวน
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

7.2 ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความ
พึงพอใจ 

15 ห้องสมุดเพื่อชมุชนครั้งที่ 
4 

  ฝ่ายห้องสมุด โรงเรียนและ
ชุมชน 

1 พฤศจิกายน 
2556 

31 
พฤษภาคม 
2557 

100 95 3.92 372.40 

16 Click e-Book for more 
Knowledge at KU 
Campus 

  ฝ่ายห้องสมุด อาจารย ์
บุคลากร นิสิต 

1 กุมภาพันธ์ 
2557 

28 
กุมภาพันธ์ 
2557 

259 200 4.58 916.00 

17 ประเมินความพงึพอใจการ
ให้บรกิารฝ่ายหอ้งสมุด 
ประจําปีการศึกษา 2556 

  ฝ่ายห้องสมุด อาจารย ์
บุคลากร นิสิต 

1 กุมภาพันธ์ 
2557 

31 เมษายน 
2557 

539 539 3.88 2091.32 

18 ประเมินการใหบ้ริการของ
ธุรการฝ่ายภายใน
หน่วยงาน สํานักวิทย
บริการ ประจําปีการศึกษา 
2556 (ห้องสมุด) 

  สํานักวิทย
บริการ 

บุคลากรฝ่าย
ห้องสมุด 

1 มิถุนายน 
2556 

31 
พฤษภาคม 
2557 

17 14 4.00 56.00 

19 ประเมินความพงึพอใจการ
ให้บรกิารฝ่ายซอ่มบํารุง 
ประจําปีการศึกษา 2556 

ฝ่ายซ่อม
บํารุง 

ฝ่ายซ่อม
บํารุง 

อาจารย ์
บุคลากร นิสิต 

1 มิถุนายน 
2556 

28 
กุมภาพันธ์ 
2557 

153 153 3.71 567.63 
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทาง
วิชาการแก่สงัคม 

2. ชื่อคณะ
ผู้ดําเนินการ

3. ชื่อ
หน่วยงานที่
ดําเนินการ 

4. 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ 

5. วันเดือนปีที่ให้บริการ
วิชาการ 

6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

7. การประเมินผล 

     5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด  7.1 จํานวน
ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

7.2 ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความ
พึงพอใจ 

20 ประเมินการใหบ้ริการของ
ธุรการฝ่ายภายใน
หน่วยงาน สํานักวิทย
บริการ ประจําปีการศึกษา 
2556 (ซ่อมบํารุง) 

  สํานักวิทย
บริการ 

บุคลากรซ่อม
บํารุง 

1 มิถุนายน 
2556 

31 
พฤษภาคม 
2557 

6 5 3.60 18.00 

     รวมคะแนน
เฉลี่ย 

    3.99  

 หมายเหตุ : * ประเด็นการประเมินไม่ครบ 4 ด้าน       
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