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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2553 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  
ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.42  อยู่ในเกณฑ์ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.70 4.70 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.25 3.75 - - 4.40 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.50 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

5.00 5.00 4.44 4.22 4.80 4.80 4.57 4.42   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี   
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาความรู้และทักษะ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บุคลากรในแต่ละ

ฝ่ายอย่างชัดเจน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. สามารถจัดหาเงินรายได้จากแหล่งเงินภายนอกหน่วยงานโดยอาศัยภารกิจหลักของหน่วยงาน 

เช่น การรับจ้างตรวจข้อสอบให้แก่หน่วยงานภายนอก 
 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่ปรากฏแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานและกระบวนการแก้ปัญหาแบบวงจร PDCA ของบุคลากรยัง
ต้องการการพัฒนาท าให้การปรับปรุงการท างานขาดทิศทางและการท างานเป็นระบบที่ชัดเจน 

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรจัดท าแผนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ในแต่ละฝ่ายและน ามารวมเป็น

แผนพัฒนาบุคลากรในระดับส านัก 

2. ควรท าความเข้าใจกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพให้ชัดเจนเพ่ือท าให้การด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพง่ายมากขึ้นและเห็นผลการปรับปรุงระบบการท างานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการรวม
บริการประสานภารกิจ 

 

ข้อเสนอแนะระดับวิทยาเขต /มหาวิทยาลัย 
วิทยาเขตควรพิจารณาจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินในระดับวิทยาเขตเพ่ือสนับสนุนแผนกลยุทธ์

ของส านักวิทยบริการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกภารกิจ 
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นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

-  

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน  
2. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  
3. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการ 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
ส านักวิทยบริการ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 5 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 4 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 กิจกรรม และยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ ควรทบทวนตัวบ่งชี้ที่เลือกมาจากตัวบ่งชี้ระดับส านักที่ตกลงร่วมกัน  ให้เป็นตัวบ่งชี้ที่
เน้นผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) เพื่อให้ครอบคลุมผลการด าเนินงานทุกด้านตามแผนงานของส านัก  และ
ให้เกิดการเทียบเคียงกับหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียง 
 
หมายเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักส านักวิทยบริการ 

ส านักวิทยาบริการ ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดย
ได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 8 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 8 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 
2554 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยส านักวิทยาบริการ ประเมิน
ตนเองได้ระดับคะแนน 2.92 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ     
ซึ่งประเมิน ให้คะแนน คะแนน 2.79 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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ก าหนดการประเมิน 
 
เวลา 08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 -  10.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากร 
 -  แนะน าคณะกรรมการฯ /แจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
 -  รายงานผลการด าเนินงานและผลประเมินตนเองของส านัก 
 -  สัมภาษณ์คณะกรรมการประกันคุณภาพของส านัก 
    ณ ห้องประชุม 9-205  ชั้น 2  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) 
          (เสริฟอาหารว่างในห้อง) 
เวลา 10.30 - 12.00 น.  สัมภาษณ์บุคลากรและนิสิต 
 -  กลุ่มอาจารย์ /บุคลากรที่มาใช้บริการ  
 -  กลุ่มเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าฝ่าย /หัวหน้างาน /เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย) 
 -  กลุ่มนิสิตคละสาขา /ชั้นปี  
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
    บริเวณโถงชั้น 2  อาคาร 
เวลา 13.00 - 16.00 น.  ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมินฯ 
    ณ ห้องประชุม 9-205  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) 
          (เสริฟอาหารว่างในห้อง) 
เวลา 16.00 - 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบคณะกรรมการประกันคุณภาพส านัก 
เวลา 16.30 - 17.00 น.  รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารและบุคลากรของส านัก 
    ณ ห้องประชุม 9-205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) 

*********************** 
*หมายเหตุ  ทั้งนี้ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ 

 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการ ประจ าปีการศึกษา 2553 ได้ศึกษารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common 
data set) ของส านักวิทยบริการ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 
ถึง 31 พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนนิงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่
ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยน าเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ด้านกระบวนการ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.42 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ สถาบัน กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 4.70 4.70 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.25 3.75 - - 4.40 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.50 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

5.00 5.00 4.44 4.22 4.80 4.80 4.57 4.42   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี   
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ตารางท่ี...  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

 
 
 

ตัวบ่งช้ี 

 
 
 

หน่วย 
  

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  ประเมินตามเป้าหมาย  ประเมินพัฒนาการ หมายเหตุ  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 (เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีของ ส านัก (บังคับ 13 ตัวบ่งช้ี)     4.11 4.57 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งช้ี            4.00 5.00 5.000 0.00 0.00 0.00 0.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 7 8 4.00 5.00 5.000  / /  /  /    

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก       4.82 4.80 4.802 0.00 0.00 0.00 0.00   

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา 
เสริมสร้างความเข้มแขง็
ของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่อจ านวน
บุคลากร 

ร้อยละ 34.00 97.14 18.00 46.15 18.00 46.15 100.00 50.00 5.00 5.00 5.000  x x  x  x    

35.00 39.00 39.00 

2.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 10,369.69 4.47 13,379.38 4.41 13,379.38 4.41 5.00 4.50 4.47 4.41 4.407 x  x  x  x    

2,322.00 3,036.00 3,036.00 

2.3 ระดับความส าเร็จของ
การให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
 
 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.000  / /  /  /    
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ตัวบ่งช้ี 

 
 
 

หน่วย 
  

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย (ปีการศึกษา) ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  ประเมินตามเป้าหมาย  ประเมินพัฒนาการ หมายเหตุ  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 (เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่
ต่างจากที่ระบุใน 

SAR) 

ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ       3.40 4.40 4.000 0.00 0.00 0.00 0.00   

3.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 4 7 6 5 7 3.00 5.00 4.000 /  x  /   /   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรยีนรู ้

ข้อ 3 5 5 4 5 3.00 5.00 5.000 /  /  /  /    

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 3 4 4 5 5 3.00 3.00 3.000  x x  /  /    

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 5 4 4 6 3.00 4.00 3.000  / x  /  x    

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรอืต่างประเทศ 

ร้อยละ 35.00 100.00 39.00 100.00 26.00 92.86 100.00 100.00 5.00 5.00 5.000  x x  /  /    

35.00 39.00 28.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 4.50 4.500 0.00 0.00 0.00 0.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงนิ
และงบประมาณ 

ข้อ 7 6 6 7 7 5.00 4.00 4.000 x  x  /  /    

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการ
ให้บริการทีม่ีการวเิคราะห์
ต้นทุนตอ่หน่วย 

ร้อยละ 15.00 100.00 26.00 92.86 26.00 92.86 100.00 100.00 5.00 5.00 5.000 x  x  /  x    

15.00 28.00 28.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       3.00 4.00 4.000 0.00 0.00 0.00 0.00   

5.1 ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 5 7 7 5 7 3.00 4.00 4.000  / x  /  /    

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน        5.00 5.00 5.000 0.00 0.00 0.00 0.00   

6.1 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาและปรบัปรงุ
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.000  / /  /  /    
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
ค านึงถึงการด าเนินงานที่ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิ ชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจน
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดและรับทราบทั่วกันทั้งองค์กร มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานก าหนด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง  มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนประจ าปีที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตกับ
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
การติดตามและประเมินผลของแผนยังไมช่ัดเจนและเป็นรูปธรรม ขาดการน าผลการประเมินไปสู่การ

ทบทวนและปรับแผน ทั้งในระดับของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มการติดตามและประเมินผลของแผนให้เป็นรูปธรรมและน าผลการประเมินไปสู่การทบทวน

และปรับแผนที่ชัดเจน ทั้งในระดับของแผนประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
2. ควรเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์และแผนประจ าปีให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ 
3. ควรทบทวนและปรับปรุงการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจให้มีความชัดเจนและชี้น าไปสู่

จุดหมายของแต่ละภารกิจ 
4. ควรทบทวนและปรับปรุงการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยงานให้ชัดเจนสามารถสะท้อนความเป็น

ตัวตนของหน่วยงานและควรได้รับการเห็นชอบและยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ซึ่งเป็น

องค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานก าหนดภารกิจหลักให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ ของหน่วยงาน โดยมุ่ง
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริหาร จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
ส านักวิทยบริการมีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของส านัก และมีการบริการโดยค านึงถึงผู้รับบริการ เช่น 

ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากร 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการยังด าเนินการไม่ครบทุกภารกิจ เช่น ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ เป็นต้น เพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครบทุกภารกิจ 
2.  ควรเพิ่มกิจกรรม /โครงการจัดอบรม สัมมนาทางวิชาการแก่ นิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

และชุมชนภายนอก ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของหน่วยงาน ในการด าเนินงานตามภารกิจ 
 

ข้อเสนอแนะตัวบ่งชี้เลือก 2.19 
1.  ในการประเมินผลความส าเร็จของการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายควรเพิ่มการมองใน

ภาพรวมของวิทยาเขต 
2.  ควรมีแผนรองรับกรณีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเกิดปัญหาจากปัจจัยภายนอกวิทยาเขต 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 3 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอ านาจ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การ
พัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง       
มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 
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  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาความรู้และทักษะ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บุคลากรในแต่ละฝ่าย

อย่างชัดเจน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศทุกคน        

(ร้อยละ 100) 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.   การบริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาล ไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงธรรมาภิบาล 10 ด้าน 
2. ไม่ปรากฏแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการประเมินผู้บริหาร  ควรเพิ่มเติมการประเมินธรรมาภิบาลให้ครบ 10 ด้าน (ในแบบประเมิน) 
2. ควรจัดท าแผนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ในแต่ละฝ่าย และน ามารวมเป็น

แผนพัฒนาบุคลากรในระดับส านัก 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 4 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นระบบและกลไกในการจัดสรร การวิ เคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ     
มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีการด าเนินการจัดท ารายงานทางการเงินของหน่วยงานเอง ท าให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ

ตัดสินใจและการบริหารจัดการการเงินที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
2. สามารถจัดหาเงินรายได้จากแหล่งเงินภายนอกหน่วยงานโดยอาศัยภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น  

การรับจ้างตรวจข้อสอบให้แก่หน่วยงานภายนอก 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
การค านวณและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมที่ให้บริการยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลายรายการ

นอกเหนือจากรายการค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง รวมทั้งการค านวณและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยยังไม่ครบทุกกิจกรรมที่
ให้บริการ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรด าเนินการค านวณและวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของทุกกิจกรรมที่ให้บริการของหน่วยงาน และ

ให้ครอบคลุมทุกรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือ อุปกรณ์ /อาคารสถานที่ ค่าแรงงาน
ของบุคลากร เป็นต้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนการด าเนินงานที่แท้จริงของแต่ละกิจกรรม และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ควรให้ความส าคัญในการน าเสนอรายงานทางการเงินของหน่วยงานให้คณะกรรมการทราบอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ตามเกณฑ์ สกอ. 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 5 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นให้เกิดการประกันคุณภาพภายในอย่างทั่วถึง และการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนให้เห็น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
 ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
  

 จุดที่ควรพัฒนา 
 บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพและกระบวนการแก้ไขปัญหา ท าให้ไม่เข้าใจ
ว่าอะไรคือสารสนเทศเพ่ืองานประกันคุณภาพ ทั้งๆที่มีอยู่พร้อมแล้วและสามารถรวบรวมได้ไม่ยากถ้าเข้าใจ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรให้การฝึกฝน อบรม และท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพและกระบวนการแก้ไข

ปัญหาให้เข้มข้นขึ้น 
2. ควรเน้นหัวข้อ/กิจกรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติงานที่ดี โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานที่เป็นลักษณะ รวม

บริการประสานภารกิจ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความส าคัญและสามารถยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการให้บริการที่เป็นภารกิจของส านัก 

 



 14 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักวิทยบริการ องค์ประกอบที่ 6 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในภาพรวม
ขององค์กรมาเป็นแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้มากขึ้น จนสามารถแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอกได้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความตั้งใจ ในการพัฒนาปรับปรุง 
2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้กระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานทุกกระบวนการมี

ประสิทธิภาพ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลงานจากกระบวนการท างานยังขาดการวัดผลที่ชัดเจน 
2. ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานและกระบวนการแก้ปัญหาแบบวงจร PDCA ของบุคลากรยังไม่ชัดเจน  
ท าให้การปรับปรุงการท างานขาดทิศทาง 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการอบรมและฝึกฝนการแก้ปัญหาตามวงจร PDCA ให้มากยิ่งขึ้น 

2. ควรท าความเข้าใจกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพให้ชัดเจนเพ่ือท าให้การด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพง่ายมากขึ้นและเห็นผลการปรับปรุงระบบการท างานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการรวมบริการ
ประสานภารกิจ 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 
ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน             

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ 7 7 8 8 

1.1 ข้อ 3-5  จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปงีบประมาณทั้งหมด ตัวบ่งชี้   59 86 101 101 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจวิทยาเขต     24 26 49 49 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจส านักวิทยบริการ     35 60 52 52 

   จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้   56 79 77 77 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจวิทยาเขต     22 23 33 33 

      - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจส านักวิทยบริการ     34 56 44 44 

1.1 ข้อ 8  จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บรหิาร/คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานทั้งหมด

ข้อ   - - 5 5 

   จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บรหิาร/คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานที่น าไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี

    - - 5 5 

สมศ. 17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเดน่ที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน

ข้อ ปีการศึกษา - - -   

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก             

2.1  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา   34 18 18 

2.2  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการส ารวจความ
พึงพอใจ

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา   24 12 12 

   ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละโครงการ คูณ กับ
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการนั้นๆ

ค่าเฉลี่ย               
10,369.69  

13379.38           
13,379.38  

   ผลรวมของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คน     2,322.00   3,036.00        3,036.00  

2.3  ระบบความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ ปีการศึกษา   5 5 5 

   จ านวนบุคลากรที่เป็นนักวิจัยทั้งหมด คน     0 0 0 

   จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ คน     0 0   
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ             

   จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน ปีการศึกษา   35 39 39 

   จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ       0 0 0 

3.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน

ข้อ ปีการศึกษา   4 7 7 

        -  จ านวนครั้งของการจัดประชุมบุคลากรทัง้หน่วยงาน ครั้ง     - 2 2 

3.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ ปีการศึกษา   3 5 5 

3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา   3 4 4 

3.3 ข้อ 2       -  จ านวนความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานที่) ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

เรื่อง     - 1 1 

        -  จ านวนความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

      - -  - 

        -  จ านวนความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

      - -  - 
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ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

        -  จ านวนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว ้       - 1 1 

        -  จ านวนความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

      - -  - 

        -  จ านวนความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน ที่
วิเคราะห์และระบุไว ้

      - -  - 

3.4  ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ ปีการศึกษา   4 5 5 

3.5  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ คน ปีการศึกษา 35 35 39 39 

        -  ในประเทศ     35 35 39 39 

        -  ต่างประเทศ     - -  -  - 

   งบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ บาท   589,750.00  289,226.00  523,653.25  523,653.25  

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ             

4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประมาณ 4 7 6 6 

   รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท ปีงบประมาณ         

        -  เงินงบประมาณ            
5,302,724.00  

    
5,514,209.35  

           
1,374,000.00  

    1,374,000.00  

        -  เงินรายได ้        208,514.00  4,098,990.23  8,705,053.00      8,705,053.00  

   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ     - 67,124.00  -  - 

   งบด าเนินการทั้งหมด โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และ
ที่ดิน

           
6,834,352.00  

    
6,215,150.00  

2,285,925.02     2,285,925.02  

   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน 

     10,798,672.50   7,821,099.90  4,160,634.00  4160634.00 

   เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ     6,695,029.00  207,236.67  2,268,914.00      2,268,914.00  

   สินทรัพย์ถาวร        1,348,646.00     722,063.00    ,275,505.00      2,275,505.00  

4.2  จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 19 15 26 26 

   จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด   34 15 28 28 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             

5.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ ปีการศึกษา 3 5 7 7 

5.1 ข้อ 3  จ านวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา - 3 3 3 

5.1 ข้อ 5  จ านวนโครงการปรับปรุงการด าเนินงานที่ใช้ผลจากการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า

โครงการ ปีการศึกษา 4 11 10 10 

  จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้   59 86 101 101 

  จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่มีผลการ
ด าเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า

ตัวบ่งชี้   - - -  - 

5.1 ข้อ 9  จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีหรอืงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา - - -  - 

สมศ. 15  คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด คะแนน ปีการศึกษา 4.18 2.79 4.57 4.57 
 



 18 
 

ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านัก กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน             

6.1   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน

ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5 5 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลือก)             

2.12  ระดับความส าเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและรายงาน
คะแนนผ่านระบบเครือข่าย

ข้อ ปีการศึกษา - - 7 7 

2.15  ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ข้อ ปีการศึกษา - - 5 5 

2.19  จ านวนเวลารวมที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถเปิด
ให้บริการทั้งปี 

ชั่วโมง ปีการศึกษา - 105,105.30 52,391.00 52,391.00 

   จ านวนเวลารวมที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเปิดให้บริการทั้งปี     -   105,120.00   52,560.00          52,560.00  
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน (ตัวบ่งชี้เลือก)             

6.2  ผลรวมจ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามเวลามาตรฐานในแต่
ละกระบวนงาน

คน ปีงบประมาณ - 4,941.00 6,261.00             
6,261.00  

   ผลรวมจ านวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในกระบวนงานที่
น ามาประเมิน

    - 4,941.00 6,261.00             
6,261.00  
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มตวัแทนผู้ปฏิบัติงานภายในส านัก ( 5 คน จาก 5 ฝ่าย) 
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

1. ประกันคุณภาพท าให้เกิดความยากล าบากในการจัดเก็บข้อมูล 

2. ระบบการจัดเก็บข้อมูล /การรายงานผลการปฏิบัตงิานยงัไม่เป็นระบบท าให้ส่งข้อมูลไม่ครบและล่าช้า 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. การจดัหนังสอืขึ้นชั้นให้พร้อมบริการ (ปัจจุบันดีขึ้นผู้ใช้บริการสารถค้นหนังสือสะดวกและรวดเร็วขึน้ 

2. หนังสือไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนิสิตเลือกยืมหนังสือเล่มที่อาจารยใ์ช้สอน (ไม่เลือกยมื

เล่มที่ผู้แต่งชื่ออื่น) 

3. ความไม่เทา่เทียมกันดา้นสวัสดกิารของบุคลากรกลุ่มต่างๆ (พนักงานงบประมาณ พนักงานเงินรายได้ พนักงาน

ราชการ ลูกจ้าง) ส่งผลต่อขวัญก าลังในในการปฏิบัติงาน 

จุดเด่นและข้อคิดเห็นอื่น 
1. ทุกคนภายในส านักมีสิทธ์ิเสนอความต้องการฝึกอบรม /พัฒนาตนเอง ตามสายงาน (Career path)   

2. กรณี  internet ใช้งานไม่ไดจ้ะแกป้ัญหาโดยประสานงานกับ Uninet  / ส ารองใช้ air card (ปัจจุบันเราใช้งานบน   2 

เส้นทาง คือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Uninet) 

กลุ่มตวัแทนอาจารย์  (3 คน จาก 3 คณะ) 
บริการท่ีใช้บริการจากส านักวิทยบริการ  ได้แก่   การจัดห้องเรียน (พร้อมอุปกรณ์ ส่ือโสตฯ)  ระบบ internet        

การเชื่อมระบบฐานข้อมูลิสิตกับระบบอาจารย์ปรึกษา  บริการยมืหนังสือ  บริการปริ้นโปรเตอร์ 
ปัญหาอุปสรรค์ในการใช้บริการ 

1. การจดัตารางเรียน /ตารางสอน  

2. รายวชิา  PR ลงได้ เรียนได้ แล้วมีผลโมฆะทีหลัง 

3. ระบบ internet  ไม่เสถียร บางจดุใชง้านได้ บางจดุใช้ไม่ได้ในเวลาเดยีวกัน 

4. มีการส่งเสริมให้อาจารยใ์ช้ E -Learning  แต ่  

 -   นิสิตเข้าใช้งานไม่สะดวก (ขดัข้องบ่อย)  
-   การลงทะเบยีนซ้ าซ้อน 
-   แยกฐานข้อมูลทะเบยีนสิสิต 

 
 
 



 20 
 

ส่ิงที่ต้องการให้ปรับปรุง 
1. ระบบการรายงานผลการใช้งานบนระบบ /มีระบบการตรวจยืนยนั (check) เพื่อป้องกันการลงซ้ าซ้อน /Lock วิชา 

PR 

2. ปัจจุบันได้รับการแก้ไขรายกรณีตามที่แจง้ขอ อยากให้ตรวจสอบและจัดเตรยีม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้

พร้อมใชง้านทุกห้องตามตารางเรยีน 

3. ต้องการให้รายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น จ านวนนิสิต การช าระเงิน การลงทะเบียน ฯลฯ เพื่อชว่ยเหลือนิสิตได้

ทันเวลา /หรือให้มีรหัส (pass ward) เข้าถึงฐานข้อมูล 

ส่ิงที่ปฏิบัติได้ดีในรอบปี 
1. บริการ  Poster  

2. บริการถ่ายภาพกจิกรรม /โครงการ 

3. การยืม – คืน หนังสือ อัตโนมัติ 

4. ระบบการกรอกเกรด Online ดีขึ้น 

5. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา Online 

 
กลุ่มบุคลากรสนับสนุน  ( 5  คน  5 หนว่ยงาน) 

ส่ิงที่ต้องการให้ปรับปรุง 
1.  บริการคอมพวิเตอร์ ต้องรอควิ อยากให้แยกบรกิารส าหรับบุคลากร   นิสิต 

2. คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์ต่างๆ มีจ านวนไม่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่ า /บางครั้งต้อง

จ้างจากภายนอก 

3. Internet  มีปัญหาบ่อย เช่น อาคารชุดฯ อาคารท่ัวไปบางจุดที่ไมม่สัีญญาณ 

4. ฐานข้อมูลนิสิต (ประวัต)ิ ไม่ Update 

5. บริการยืมอุปกรณ์ส าหรับนิสิตยังไม่สะดวก (ต้องรอค าตอบหลายวันบางครั้งถงึวันแล้วไม่ได้ของท าให้เตรยีมงานไม่

ทัน) 

6. ระบบเอกสารค าร้องที่ส่งฝ่ายทะเบียนไม่เป็นระบบท าให้ต้องตามข้อมูลกับคณะ 

7. เมื่อมกีารเปล่ียนแปลงข้อมูลขอให้แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งทราบ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้คุมสอบ 

8. การใช้งานในระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา  (กรณีไม่สามารถลงยืนยันข้อมูลทาง internet ได้ อาจารย์ต้องท า

บันทึกยืนยันมาที่ส านักนักวิทยบริการ) 

9. การกรอกเกรด Online  กรณีที่ไม่สามารถเข้าไปบันทึกในระบบไดอ้าจารย์ต้องท าบันทึกชี้แจง (ซึง่เป็นปัญหาที่ระบบ

แต่ส่งผลให้อาจารยต์้องมีประวัตส่ิงเกรดล่าช้า) 

10. ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีฯ  เข้าถึงยาก เสนอให้ปรับรูปแบบการท างานให้เป็นในเชงิรุก 
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ส่ิงที่ปฏิบัติได้ดีในรอบปี 
1. กรณีเจอปัญหามีการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหารว่มกนั 

2. Admission  Office  เพื่อรับสมัครนิสิตใหม่ เป็นระบบที่ด ี

3. ฝ่ายบริหารมี e –office ช่วยอ านวยความสะดวกในระบบเอกสาร 

 
กลุ่มนสิิต  ( 6  คน  3 หน่วยงาน) 

ส่ิงที่ต้องการให้ปรับปรุง 
1. Computer บางเครื่องในห้องสมดุใชง้านไม่ได ้

2. เพิม่จ านวนหนังสือ (Copy) 

3. ห้องบริการคอมพิวเตอร์เปดิบริการเฉพาะเวลาราชการ (ส่วนใหญเ่ป็นเวลาเรียน) มีเวลามาใช้บริการหลังเลิกเรียน 

4. กรณีช าระเงินล่าช้า /ลงทะเบียนล่าช้า (ku3) รอคิวนาน  

5. ปีท่ีแล้วเพื่อสามารถเข้าดูเกรดของเพื่อนได้ (เข้าระบบไดจ้ากการกรอกรหัสนิสิตไม่ต้องกรอก pass ward) 

6. การ Ad รายวิชาเลือกบางรายวิชา ระบุจ านวนนิสิตไว้ 40 คน แตม่ีคนลงไว้ 38 คนระบบก็ปิดลงเพิม่อีกไม่ได ้

7. ตารางเรียนเป็นตารางรวมดูยาก 

8. การจดัตารางสอนมีบางวันต่อเรียนต่อเนื่องทั้งวัน 

9. Internet ที่หอใหม่ใช้ไม่ค่อยได้ /หอเก่ามีบางจุดไมม่ีสัญญาณ (IP เต็ม) 

 
ส่ิงที่ปฏิบัติได้ดีในรอบปี 

1. บริการยืม – คืนหนังสือด้วยตนเอง สะดวกดี 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

             
 

            
 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร บุคลากร ส านักวิทยบริการ รับฟังรายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2553 

 

            
 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากรส านักวิทยบริการ 
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คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (อาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนิสิต) 
 

           
 

                 
บรรยากาศการประเมิน ฯ และการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 


