
 

ตัวบงชี้ที่ 6.3 รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ 

ตัวอยาง  

กระบวนงาน ก (จากขอ 6.2) ซึ่งมีเวลามาตรฐาน = ครึ่งวัน (คิดเปน 3.5 ชม.) 

ลําดับ วันที่ขอรับ

บริการ 

เวลาทีข่อรับ

บริการ 

วันที่สิ้นสุด

กระบวนงาน 

เวลาทีส่ิ้นสุด

กระบวนงาน 

เวลาทีใ่ชในการ

ดําเนินการ 

1 2 เม.ย. 53 10.00 2 เม.ย. 53 11.30 1.30 ชม. 

2 7 เม.ย. 53 11.00 7 เม.ย. 53 13.30 2.30 ชม. 

3 20 เม.ย. 53 10.30 20 เม.ย. 53 11.30 1 ชม. 

4 23 เม.ย. 53 9.30 23 เม.ย. 53 10.30 1 ชม. 

5 28 เม.ย. 53 10.00 28 เม.ย. 53 11.30 1.30 ชม. 

    เฉลี่ย 1.38 ชม. 

 

กระบวนงาน ข (จากขอ 6.2) ซึ่งมีเวลามาตรฐาน = หนึ่งวนั (คิดเปน 7 ชม.) 

ลําดับ วันที่ขอรับ

บริการ 

เวลาทีข่อรับ

บริการ 

วันที่สิ้นสุด

กระบวนงาน 

เวลาทีส่ิ้นสุด

กระบวนงาน 

เวลาทีใ่ชในการ

ดําเนินการ 

1 2 เม.ย. 53 10.00 2 เม.ย. 53 15.00 5 ชม. 

2 7 เม.ย. 53 11.00 7 เม.ย. 53 16.00 5 ชม. 

3 20 เม.ย. 53 10.30 21 เม.ย. 53 13.30 7 + 3 ชม. 

    เฉลี่ย 6.67 

 

สูตรการคํานวณ รอยละของการลดระยะเวลาการใหบรกิาร 

                  (ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน – ระยะเวลาเฉลีย่ที่ใหบริการในแตละกระบวนงาน) x 100 

                                           ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน 

 

กรณีที่มีกระบวนงานที่นํามาประเมินมากกวา 1 กระบวนงาน ใหใชสูตรดงันี ้

รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ = ผลรวมของระยะเวลาใหบริการทีล่ดลงของทุกกระบวนงาน x 100 

                                                   ผลรวมของระยะเวลามาตรฐานของทุกกระบวนงาน 

แทนคา  =   (3.5-1.38) + (7 – 6.67)  x 100           =   (2.45/10.5)  x 100           =   23.30 

                             3.5 + 7 

ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินจะไดคะแนน 3  (รอยละที่ลดลงตั้งแต 16 ขึ้นไป) 

 

 
 

 
 
      
                
         
 
 
 

          ******  ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน  2553  ****** 

 
 
 

                กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เปนกิจกรรมที่ สวพ.มก. มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งในป  
        2553 การตรวจประเมินฯ ระดับ สวพ.มก. มีขึ้นระหวางวันที่ 14 – 19 พ.ค. 2553 และการตรวจประเมินฯ 
        ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 19 – 21 ก.ค. 2553 ดังนั้น สวพ.มก. จึงขอความรวมมือจากหนวยงานจัดสง 
        รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของแตละหนวยงาน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2553 เพื่อจักไดจัดสงยัง 
        คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ พิจารณาลวงหนากอนการตรวจประเมิน 
 

 
             
            รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพและกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ฝาย/ศูนย/สถานี  ในสังกัด 
        สวพ.มก. ประจําป 2553 
           กลุม 1 

ชื่อกรรมการ ตําแหนง หนวยงาน วันที่ประเมิน 
1. ผศ.ดร.บุษบา   ตนทอง ที่ปรึกษา 
2. นางนันทนา   ชื่นอิ่ม ประธานกรรมการ 
3. นางสุวรรณา   กลัดพันธุ กรรมการ 
4. นางผจงจิต   ภูจิญญาณ กรรมการ 
5. นางสาวสมร   ติเยาว กรรมการ 
6. นางสาวณัฐชพร   ทองดอนแชม กรรมการ 
7. นางสาวสุดา   ภูระหงษ กรรมการ 

1. สํานักงานเลขานุการ 
2. ฝายสารสนเทศงานวิจัย

14  พฤษภาคม  2553 
18  พฤษภาคม  2553 

  

วิสัยทศันของ สวพ.มก. 

เปนเลิศในระดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ ดานการบริหารงานวิจัย  

และสารสนเทศงานวิจัย 



 
      กลุม 2 

ชื่อกรรมการ ตําแหนง หนวยงาน วันที่ประเมิน 
1. รศ.ดร.ธงชัย   สุวรรณสิชณน ที่ปรึกษา 
2. นางสาวศาลักษณ   พรรณศิริ ประธานกรรมการ 
3. นางสาววาสนา   บัวจันทร กรรมการ 
4. นางศิริวรรณ   บุรีคํา กรรมการ 
5. นางสาวนุษรา   สินบัวทอง กรรมการ 
6. นางสุไร   สวุรรณรัตน กรรมการ 
7. นางสาวสมพร   มณีประสพสุข กรรมการ 

1. ฝายประสาน

งานวิจัยและ

ประเมินผล 
2. ศูนยนาโน

เทคโนโลย ี

14  พฤษภาคม  2553 
18  พฤษภาคม  2553 

 
      กลุม 3 

ชื่อกรรมการ ตําแหนง หนวยงาน วันที่ประเมิน 
1. รศ.ดร.พันธุปติ เปยมสงา ที่ปรึกษา 
2. นางภัทรา   ชูวาธิวัฒน ประธานกรรมการ 
3. นางสาววราภรณ   ทับชู กรรมการ 
4. นางสาวมาลี   สกุลนิยมพร กรรมการ 
5. นางเพชรา   เปสลาพนัธ กรรมการ 
6. นางอัจฉราวรรณ   คลองชาง กรรมการ 
7. นางสาวพนิดา   โพธิ์สิริกุลวงศ กรรมการ 

1. ฝายเผยแพร

งานวิจัย 

2. ฝายเครื่องมือและ

วิจัยทางวิทยาศาสตร 

17  พฤษภาคม  2553 
19  พฤษภาคม  2553 

 
      กลุม 4 

ชื่อกรรมการ ตําแหนง หนวยงาน วันที่ประเมิน 
1. รศ.ดร.ประเดิม ฉ่ําใจ ที่ปรึกษา 
2. นางพัชราภรณ   ภูไพบลูย ประธานกรรมการ 
3. นางสาวพวงจันทร   พรมมา กรรมการ 
4. นางนวรัตน   สวุรรณเลิศ กรรมการ 
5. นางสาวรมณีย   เจริญทรัพย กรรมการ 
6. นางสาววนัเพ็ญ   นภาทิวาอํานวย กรรมการ 

1. สถานีวิจัยและ

ฝกอบรมวนเกษตร

ตราด 

2. สถานีวิจัยเพื่อ

การพัฒนาชายฝง

อันดามัน 

14  พฤษภาคม  2553 
19  พฤษภาคม  2553 

 

 

 
 
รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถงึ ระยะเวลาเฉลี่ยที่หนวยงานสามารถดําเนินการไดจริง และไดแจง 

        ระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวใหผูรับบริการทราบ หรือประชาสัมพันธใหทราบทั่วกัน 
กระบวนงานที่นํามาประเมิน หมายถึง กระบวนงานที่หนวยงานคัดเลือกมาดําเนินการ อยางนอย 1  

        กระบวนงาน ตองเปนกระบวนงานสําคัญของหนวยงาน และมีผูรับบริการเปนจํานวนมาก งานบริการใด 
        สามารถใหบริการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน หนวยงานตองระบุเวลาเปนชั่วโมงหรือนาที โดยกําหนดให 1 วัน  
        เทากับ 7 ชั่วโมง 

การจัดเก็บขอมูลผูรับบริการ ใหดําเนินการ ดังนี้ 
- กรณีผูรับบริการตอวันไมถึง 30 ราย ใหเก็บขอมูลระยะเวลาการบริการจริงทุกราย 

- กรณีผูรับบริการในแตละวันมีจํานวนมากใหเก็บขอมูลโดยสุมเพียง 30 ราย/วัน 
 

         ตวับงชี้ที่ 6.2 รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ          

            ตัวอยาง   กระบวนงานสาํคญัที่เลือกมา 2 กระบวนงาน เก็บขอมูลผูรับบริการไดดังนี ้

กระบวนงาน 

 

เวลามาตรฐาน 

(ชั่วโมง) 

จํานวน

ผูรับบริการ 

ผูรับบริการที่ไดรับบริการ

ไมเกินเวลามาตรฐาน 

ผูรับบริการที่ไดรับบริการ

มากกวาเวลามาตรฐาน 

ก 3.5 (ครึ่งวัน) 5 5 - 

ข 7   (หนึ่งวัน) 3 2 1 

รวม  8 7 1 

 
          สูตรการคํานวณ           จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน                x  100  

                                  จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในกระบวนงานทีน่ํามาประเมิน  

          

         กรณีที่มีกระบวนงานทีน่ํามาประเมินมากกวา 1 กระบวนงาน ใหใชสูตรดังนี ้

                         ผลรวมจํานวนผูรับบริการที่ไดรับบรกิารตามเวลามาตรฐานทุกกระบวนงาน           x  100  

                         ผลรวมจํานวนผูรับบริการทั้งหมดทีไ่ดรับบริการในทุกกระบวนงานที่นํามาประเมิน 

          

         แทนคา  =   5  +  2     x  100               =  (7/8)  x  100               =  87.5 

                        5 + 3                                  

         ดังนั้นเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินจะไดคะแนน 2  (รอยละ 80 -89) 


