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บทสรุปสําหรับผูบทสรุปสําหรับผูบริหาร บริหาร ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 

2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมิน

คุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 1- 2 กรกฎาคม 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จาก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) และ

ไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบวา สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 21ตัวบงชี้ โดย

หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00  อยูในเกณฑ ดีมากสวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.62 อยูในเกณฑ  ดีมาก 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินใน

แตละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก ดานกระบวนการ มี
คะแนนเฉลี่ย 1.58 อยูในเกณฑ  พอใช   และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.83 อยูในเกณฑ ดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 2.50 ดี ดี
องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก (ตัวบงช้ีบังคับ) 3.00 3.00 2.00 2.00 2.33 2.33 ดี ดี
องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

                        (ตัวบงช้ีบังคับ+ตัวบงช้ีเลือก)

1.14 1.14 1.42 1.42 2.30 2.25 2.30 2.17 ดี ดี

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.40 2.40 2.50 2.50 2.50 2.50 ดี ดี

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 2.00 2.00 2.67 2.67 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

                         ภายใน

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

                        ดําเนินงาน

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

รวมทุกองคประกอบ (ตัวบงช้ีบังคับ) 3.00 3.00 1.58 1.58 2.83 2.83 3.00 2.62

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงช้ีบังคับ+ตัวบงช้ีเลือก) 1.38 1.38 1.86 1.86 2.30 2.42 2.46 2.39

ความหมายผลประเมิน
ยังไมได

คุณภาพ

ยังไมได

คุณภาพ
พอใช พอใช ดี ดี ดี ดี

องคประกอบคณุภาพ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล

ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

และขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

• ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. วิทยาเขตกําแพงแสนมีศักยภาพสูงในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 

โดยเฉพาะดานการเกษตร 

2. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนมีทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่มี

ศักยภาพสูงที่จะใหบริการวิชาการเพื่อสนองตอบตอความตองการของชุมชนและสรางรายไดใหกับวิทยาเขต 

3. มีศักยภาพในเชิงกายภาพอาคารสถานที่ เพื่อใชสนับสนุนการบริหารอยางเพียงพอ 

4. มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพและความพรอมที่เอื้อตอการบริหารจัดการของวิทยาเขต 

5. บุคลากรใหความสําคัญและเห็นวาการประกันคุณภาพเปนประโยชนในการพัฒนาองคกร 
6. มีการดึงบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) มาชวยในการทํางานโดยเฉพาะอยางยิ่งดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและมีความเชื่อมโยงกับวิทยาเขตบางเขน 

7. มีทรัพยากรและบรรยากาศที่เอื้อตอแหลงการเรียนรูของนิสิต 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. งบประมาณในการบริหารงานมีไมเพียงพอ 

2. ยังใชทรัพยากรที่มีอยูในการใหบริการทางวิชาการไมเต็มประสิทธิภาพ กิจกรรมบริการทาง 

วิชาการแกชุมชนยังมีนอย 

 3.  บุคลากรระดับปฏิบัติยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และ 

แผนการจัดการความรู KM 

4. แผนงานที่กําหนดไวในแตละปควรมีการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ เพื่อชวยให 

สามารถดําเนินการไดอยางครบถวนและการมอบหมายภาระงานเพิ่มเติมระหวางปตามนโยบายผูบริหารควร

เปดโอกาสใหผูปฏิบัติมีสวนรวมในการกําหนดแผน เพื่อสอดคลองกับระยะเวลากับอัตรากําลังที่มี 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ เพื่อสรางโครงการพัฒนาวชิาการและสรางแหลงเรียนรู

ทางการเกษตรใหกับชุมชนมากขึ้น 

2. ควรปรับปรุงและจัดหาสิง่อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหนิสิตเชน สระวายน้ํา  

หอพัก ไฟทางบริเวณหอพกัและโรงอาหาร ฯลฯ 
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3. ควรใหเจาหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลดานประกันคุณภาพมีสวนรวมในการประชุม เพื่อจะได 

ทราบถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ 

4. ควรจะระบุหัวขอการประกันคุณภาพในวาระการประชุม และเขียนรายงานการประชุมที่ 

เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพอยางละเอียด เพื่อใหเกิดการติดตามอยางตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะระดับมหาวทิยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควรมีการติดตามและกํากับการบริหารของผูบริหารตามวาระให

เปนไปตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับแผนงานที่จําเปนของ
สํานักงานวิทยาเขตโดยเฉพาะดานสาธารณูปโภค และการใหบริการดานการเรียนการสอนแกนิสิต 

3. วิทยาเขตกําแพงแสน ควรพิจารณาทบทวนแนวทางการเพิ่มบทบาทของผูอํานวยการ

สํานักงานวิทยาเขตในการเชื่อมตอสายการบังคับบัญชาระหวางกองตางๆ และผูบริหารวิทยาเขตตามผัง

โครงสรางการบริหารงานใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี  

1. กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา 

ทั่วไปโดยความรวมมือจากคณาจารยจากคณะ/วิชาตางๆ รวมดําเนินการ 

2. กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) มีโครงการพัฒนานิสิตใหเปนผูมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ หมูบาน 

กิจกรรมโครงการประกวดหอพัก การทําบุญหอพัก เปนตน สําหรับโครงการที่จัดขึ้นจะเนนเพื่อประโยชนที่

สังคมจะไดรับไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 

3. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) ไดปรับเปลี่ยนรถยนตเกามาใชน้ํามันเชื้อเพลิง 

ไบโอดีเซล 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวทิยาลัยประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวทิยาลัย  

1. สามารถสนับสนุนพันธกิจดานการเรียนการสอน  

2. สามารถสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย  

3. สามารถสนับสนุนพันธกิจดานการบริการทางวิชาการ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมาประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา  

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  คร้ังที่ผานมา  พบวา สํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงสน มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงครบถวน  โดยมี

โครงการทั้งที่ปรับปรุงแลว 12 กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 2 กิจกรรม จากที่เสนอแผนพัฒนาปรับปรุง 
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จํานวน 14  กิจกรรม อยางไรก็ตาม ควรมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงใหแลวเสร็จ เพื่อใหผลการ

ดําเนินงานบรรลุตามแผนที่กําหนดไว และเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 

ขอมูลการประกันคุณภาพของขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักงสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนานวิทยาเขตกําแพงแสน  

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องคประกอบ 

โดยไดรับการตรวจสอบ/การประเมินฯ จากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัยแลว   โดยผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551   (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) 

ระหวางวันที่ 1-3 กรกฎาคม  2552 พบวา มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 6 องคประกอบ จํานวน 30 ดัชนี  

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนประเมินเพียง จํานวน 21 ดัชนี  โดยหนวยงานการประเมินตนเอง มีระดับ

คะแนน 4.00 อยูในเกณฑระดับ ดี สวนผลการประเมิน ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 3.76  อยูใน

เกณฑระดับ ดี 

วัตถุประสงควัตถุประสงค  

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบ

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและ

แนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพภายในกรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน  
1. ประสิทธิผลของการดําเนนิงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวทิยาลยั ในดานตางๆ ไดแก ดาน

การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ดานการบริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของแผนพฒันาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกนัคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินกําหนดการประเมิน  
วันพฤหัสบดทีี่ 1 กรกฎาคม  2553 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ /ผูบริหาร พรอมกันที่ หองประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคาร

ศูนยมหาวิทยาลัย 
เวลา 09.00 – 09.45 น.  ประธานคณะกรรมการประเมนิฯ แนะนําคณะกรรมการ และอธบิายวัตถุประสงคใน

การประเมินฯ ประจําป 2553 

เวลา 09.45 – 10.30 น. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตฯ กลาวตอนรับและแนะนําสํานักงานวิทยาเขต  

เวลา 10.30 – 11.00 น. คณะกรรมการซักถามขอมูลเพิ่มเติม 

เวลา 11.00 – 12.00 น. กรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน หองประชุมวิชาการ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย
มหาวิทยาลัย 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ  

เวลา 13.00 – 13.45 น. กลุมที่ 1 ผูรับบริการหรือผูมสีวนเกี่ยวของ (จํานวน 8 คน) ไดแก 

 บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (จํานวน 4 คน)  นิสิต (จํานวน 4 คน)           
หองรับรอง ชัน้ 2 อาคารศนูยมหาวิทยาลัย 

 รศ.ดร.ศิรวิทย  กุลโรจนภัทร, ดร.พรพิมล  หรรษาภิรมยโชค และนางมณฑนี อุบลสิงห  

เวลา 13.45 – 14.30 น. กลุมที่ 2 บุคลากรขาราชการ พนักงานและลูกจาง (สาย ข และ ค)  (จํานวน 8 คน)     
หองประชมุวิชาการ 2 ชัน้ 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 

 รศ.บพิธ  จารุพนัธุ, น.ส.นีรนุช  ภาชนะทิพย และนางสุนทรี กล่ินบุปผา 

เวลา 14.00 – 15.20 น. กลุมที่ 3 ผูอํานวยการสํานักฯ /ผูอาํนวยการกอง/ศูนย  (จํานวน 7 คน) 

 หองประชมุวิชาการ 2 ชัน้ 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหนวยงานภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

เวลา 15.30 – 15.20 น. - ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. 

เวลา 15.20 – 16.00 น. 

เวลา 16.00 - 16.30 น. 

- กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

- กองธุรการ (กาํแพงแสน) 
วันศุกร ที่ 2 กรกฎาคม 2553 
เวลา 08.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหนวยงานภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

เวลา 08.45 – 09.30 น. - กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กาํแพงแสน) 

เวลา 10.00 – 10.45 น. - กองกจิการนสิิต (กําแพงแสน) 

เวลา 10.50 – 11.00 น. - ศูนยกีฬา กําแพงแสน      

เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหารและ

บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน รับทราบ หองประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 
อาคารศนูยมหาวิทยาลัย 
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วิธีการดําเนินงานวิธีการดําเนินงาน  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของ

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2552 

ถึง 31 พฤษภาคม 2553 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง และ

ไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน  
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

ผผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ  
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมินรวมทั้งตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้เลือก จํานวน 40 ตัว

บงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.46 อยูในเกณฑ ดี สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.39  อยูในเกณฑ  ดี 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินใน

แตละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 1.38 อยูในเกณฑ ยังไมไดคุณภาพ ดาน
กระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 1.86  อยูในเกณฑ พอใช  และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.42 อยูใน
เกณฑ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 



รายงานผลการประเมนิคุณภาพสาํนักงานวทิยาเขตกําแพงแสน ประจาํป 2553                                7 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 2.50 ดี ดี
องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก (ตัวบงช้ีบังคับ) 3.00 3.00 2.00 2.00 2.33 2.33 ดี ดี
องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

                        (ตัวบงช้ีบังคับ+ตัวบงช้ีเลือก)

1.14 1.14 1.42 1.42 2.30 2.25 2.30 2.17 ดี ดี

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.40 2.40 2.50 2.50 2.50 2.50 ดี ดี

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 2.00 2.00 2.67 2.67 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

                         ภายใน

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

                        ดําเนินงาน

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

รวมทุกองคประกอบ (ตัวบงช้ีบังคับ) 3.00 3.00 1.58 1.58 2.83 2.83 3.00 2.62

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก พอใช พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงช้ีบังคับ+ตัวบงช้ีเลือก) 1.38 1.38 1.86 1.86 2.30 2.42 2.46 2.39

ความหมายผลประเมิน
ยังไมได

คุณภาพ

ยังไมได

คุณภาพ
พอใช พอใช ดี ดี ดี ดี

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล

ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม

  

  สําหรับผลการดําเนนิงานภาพรวมของสาํนกังานวิทยาเขตกําแพงแสน ในรอบปการศกึษา 2552 

สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี ้

องคองคประกอบที่ ประกอบที่ 11  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน  
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบที่ 1 ซึ่ง

เปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่หนวยงาน

กําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในเกณฑ  ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูใน

เกณฑ ดี  รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2   ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

2551

หนวยงาน กรรมกา หนวยงาน กรรมการ

ตวัตัง้ ผลลพัธ ตวัตัง้ ผลลพัธ ตัวต้ัง ผลลพัธ ตัวต้ัง ผลลัพธ

ตวัหาร (% หรือ ตวัหาร (% หรือสดัสวน) ตวัหาร (% หรอืสัดสวน) ตวัหาร  (% หรอืสัดสวน)

1.86 2.62 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00

1.10 2.46 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน

การพฒันากลยทุธ แผน

ดําเนินงาน และมีการกําหนด

ตัวบงช้ีเพือ่วัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผน

ใหครบทุกภารกจิ

ระดับ 7 3 3 3

93 117 138 148

160 185 176 179

63.24% 78.41% 1 2 275%

ประเมนิตาม

เปาหมาย ประเมนิพัฒนาการ
2550 2551 2552

สาํนัก กรรมการ
สาํนักงานวิทยา

เขต
กรรมการ / = บรรลุ / = มพัีฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมพีฒันาการ

2552 2552

เปาหมาย 
(ปการศึกษา)

ผลการประเมนิ (คะแนนเตม็ 3)

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมของสํานัก(ตัวบงชีบั้งคับ)

องคประกอบที ่1  ปรชัญา ปณธิาน วตัถปุระสงค และแผนงาน                                ดี

7 7 7 7

รอยละ 58.13%

ตวับงช้ี

ผลการดาํเนินงาน(ปการศกึษา)

82.68%

หนวย

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมของสาํนกั (ตวับงช้ีบงัคบั+ตวับงช้ีเลอืก)

1.2 รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตวับงช้ีของ

การปฏบิติังานท่ีกําหนด

 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานสรุปไดดังนี้  
 จุดแข็ง 
            บุคลากรมีความรูความสามารถและมีศักยภาพสูงในการสนับสนุนภารกิจดานตางๆ ของ 

สํานักงานวิทยาเขต  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไมพบการวิเคราะหที่สอดคลองกับกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และเปาประสงคระหวาง 

สํานักงานวิทยาเขตและมหาวทิยาลยั 

2. มีการดําเนนิงานโครงการและกิจกรรมไมครบตามแผนการดําเนินงานที่ต้ังเปาหมายไวเนื่องจาก 

มีโครงการและกิจกรรมทีเ่พิม่เติมโดยนโยบายผูบริหารระหวางป 

3. การบริหารจัดการยังไมเปนการบริหารเชงิยุทธศาสตรในภาพรวมของสาํนักงานวิทยาเขต 

4. มีการดําเนนิการโครงการ/กจิกรรมแตไมไดรับการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและถูกตอง 

สมบูรณ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรทําการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงคของ 

สํานักงานวิทยาเขตที่ตอบสนองกับเปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการบริหารเชิงกลยุทธและการจัดทําแผนใหแก

ผูบริหารและบุคลากรระดับปฏิบัติ  
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3. ควรกําหนดตัวบงชี้ดานประสิทธิภาพใหชัดเจน เชน ตนทุนคาใชจาย การเพิ่มผลผลิตของงาน 

ประสิทธิผลการทํางาน เปนตน 

4. ควรใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการกําหนดแผนการดําเนินงาน/โครงการ กิจกรรม รวมทั้งให 

ผูบริหารระดับกองมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม/โครงการที่นอกเหนือจากแผนงานดวย 
  

องคประกอบที่ องคประกอบที่ 22  ภารกิจหลักภารกิจหลัก  
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบที่ 2 ภารกิจ

หลัก ซึ่งเปนองคประกอบที่มุงเนนใหหนวยงานกําหนดภารกิจหลักใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่ของ

หนวยงาน โดยมุงสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร จํานวน 3 ตัวบงชี้บังคับ  และ 15 ตัวบงชี้เลือก  รวม 18 ตัวบงชี้

พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.17 อยูในเกณฑ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

2551

หนวยงาน กรรมก หนวยงาน กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือ ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

0.57 2.30 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00

2.33 2.33 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00

43 18 57 11

412 404 417 417

2.2 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

คาเฉลี่ย 3.51 3 3 3

2.3 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ

ระดับ 5 3 3 3

0.30 2.30 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 84 84.00

0.00 0.00 578 578.00

0.00 0.00 232 232.00

0.00 0.00 578 578.00

0.00 0.00 220 220

0.00 0.00 578 578

0.00 0.00 88 88

0.00 0.00 578 578.00

0.00 0.00 37 6

0.00 0.00 13560 13560

0.00 0.00 4 0

0.00 0.00 1309.00 1309

N/A

รอยละ 

(รศ.+ศ.)

#DIV/0! #DIV/0!

15.22% 15.22%

1 N/A0 1

N/A

#DIV/0! #DIV/0! 0.31% 0.00%

5

N/A

รอยละ (ป.

เอก)

#DIV/0! #DIV/0!
40.14% 40.14%

1 1 N/A0
14.53%

สัดสวนของอาจารยประจําท่ี

มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท

 ปริญญาเอก หรือเทียบเทา

ตออาจารยประจํา

รอยละ (ป.

ตรี)

#DIV/0!
14.53%

0 2

1

2.9 รอยละของนิสิตปจจุบนัและ

ศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองใน

ดานวิชาการ   วิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม กีฬา 

สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม

 และดานสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

#DIV/0!

#DIV/0!

รอยละ #DIV/0!

2.7

0.27%

3

4.46% 13.67%

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  (ตัวบงช้ีเลือก)                                                     ดี

5

2.6

86.21 76.67

รอยละ 

(ผศ.+รศ.+ศ.)

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  (ตัวบงช้ีบังคับ+ตัวบงช้ีเลือก)                        ดี

2.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการ และ

วิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ตองการพัฒนา และเสริม

สรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติ ตอบคุลากรประจํา

รอยละ 10%

3.95 3.95

1 12.64%

55

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั  (ตัวบงช้ีบังคับ)                                                          ดี

10.44%

ตัวบงช้ี หนวย

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศึกษา)

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3) ประเมินตาม

เปาหมาย ประเมินพัฒนาการ

สัดสวนของอาจารยประจําท่ี

ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย

 และศาสตราจารย
N/A

#DIV/0! #DIV/0!
38.06%

0.04%

38.06%

2550 2551 2552 2552 2552

สํานัก กรรมการ
สํานักงานวิทยา

เขต
กรรมการ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ
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ตารางที่ 3  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตอ) 

2551

หนวยงาน กรรมกา หนวยงาน กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรอื ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

0 0 449 339

0 0 449 449

2.15 ระดับความสําเร็จของการ

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย

ขอ 0 2 2 N/A N/A

2.18 ระดับความสําเร็จของระบบ

การคัดเลือกบคุคลเขาศึกษา

ระดับ 0 2 2 N/A N/A

2.19 ระดับความสําเร็จของกระบวน

การลงทะเบยีนเรียน และ

มอบตัวเปนนิสิตใหม

ระดับ 1 2 2 N/A N/A

2.20 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการตวรจสอบ และออก

เอกสารทางการศึกษา

ระดับ 1 3 3 N/A N/A

2.21 ระดับความสําเร็จของ

กระบวนการลงทะเบยีนเรียน

ผานระบบเครือขาย

ระดับ 2 2 2 N/A N/A

2.22 ระดับความสําเร็จของ

กระบวนการกรอกคะแนน 

และรายงานคะแนนผาน

ระบบเครือขาย

ระดับ 2 2 2 N/A N/A

2.23 มีการจัดบริการแกนิสิตและ

ศิษยเกา

ระดับ 0 3 3 N/A N/A

2.24 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตท่ี

ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพึง

ประสงค

ระดับ 0 3 3

2.28 มีกระบวนการและกลไกใน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ระดับ 0 3 3 N/A N/A

0.00 0.00 727,754.60 727,754.60

0.00 0.00 54,787,912 54,787,912

2.30 ศักยภาพของระบบฐาน

ขอมูลเพื่อการบริหาร การ

เรียนการสอน และการวิจัย

ระดับ 0 2 2 N/A N/A

0.00 0.00 5,958,238.43 5,958,238.43

0.00 0.00 7,856.00 7,777.30

2.37 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการระบบสารสนเทศที่

พัฒนาข้ึนเอง

ระดับ 0 1 1 N/A N/A

2.38 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร

ระดับ 0 3 3 N/A N/A

0 0 140160 8644

0 0 140160 8760

0 0 16 16

0 0 16 16

N/A

รอยละ

0

รอยละของระดับความพึงพอ

ใจตอมหาวิทยาลัยของนิสิต

2.14

0

#DIV/0! #DIV/0!
100% 75.50%

8 8

0 0 4 4

0

0 0

4 4

5 5

3 4

6 6 6

#DIV/0! #DIV/0!

0 0 2

758.43

2.29 รอยละของคาใชจาย และ

มูลคาท่ีใชในการอนุรักษ

พัฒนาเสริมสรางเอกลักษณ

 ศิลปะ และวัฒนธรรมตอ

งบดําเนินการ

0

รอยละ

รอยละ

รอยละ

0 4

1.33%

2.31 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบ

คอมพิวเตอร และศูนยบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในรอบ

ปท่ีผานมา

#DIV/0! #DIV/0!รอยละของจํานวนระบบ

คอมพิวเตอรแมขายท่ีมีเวลา

บริการไดมาตรฐาน

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

2.39 รอยละของเวลาที่ใหบริการ

ระบบคอมพิวเตอรแมขายหลัก
2.40

766.11

2

1.33%

0 4 4

6 6

8

5 5

4

8

5 5

N/A0

N/AN/A3 2

N/A N/A

N/A

N/A

1 1

3 3

100.00%

N/A

0 3 3 N/A N/A

0 3 2 N/A100%

0 0 2 2

100%

#DIV/0!

0 0 4 4

98.68%

6

0

0

ตัวบงช้ี หนวย

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศึกษา)

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3) ประเมินตาม

เปาหมาย ประเมินพัฒนาการ
2550 2551 2552 2552 2552

สํานัก กรรมการ
สํานักงานวิทยา

เขต
กรรมการ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ

 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้  
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       จุดแข็ง 
1. มีบุคลากรทีม่ศัีกยภาพสงูในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจตางๆ ที่จะสนับสนนุการดําเนนิงานของ

สํานักงานวิทยาเขต 

2. บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมและโครงการเปนจาํนวนมาก 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
เจาหนาที่ขาดความเขาใจในการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผลงานของนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่ไดรับ 

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ   วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ  ศิลปะและ

วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติและโครงการเกี่ยวกับบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาต ิและนานาชาติ 
 

ขอเสนอแนะ 
ควรใหผูที่มีความชํานาญรวมกันพิจารณาวาผลงานของนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่ไดรับการ 

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ   วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม 

และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติและโครงการเกี่ยวกับบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 

องคประกอบที่ องคประกอบที่ 33  การบริหารและจัดการการบริหารและจัดการ  
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบที่ 3 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนใหมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ ภาวะผูนํา

ของผูบริหาร การพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง จํานวน 8 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงาน

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.50  อยูในเกณฑ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน

เฉลี่ย 2.50  อยูในเกณฑ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมนิ องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

2551

หนวยงาน กรรมก หนวยงาน กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือ ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

2.25 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล และภาวะ

ผูนํา

ระดับ 5 3 3 3

3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคการเรียนรู

ระดับ 1 0 1 1 N/A N/A

3.3 มีกระบวนการและกลไกใน

การบริหารทรัพยากรบคุคล

เพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว

ใหบคุลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

ระดับ 5 3 3 3

3.4 ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบคุคลภายนอก

เขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาหนวยงาน

ระดับ 5 3 3 3

3.5 มีการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารจัดการ

ระดับ 4 0 2 2

3.6 ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงช้ีและ

เปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบคุคล

ระดับ 5 3 2 2

3.7 มีระบบการมอบหมายงาน

ตามใบมอบหมายงาน (JA)

ระดับ 5 3 3 3

297 378 382 382

418 419 417 417

0 0

4 5

6 6

3 5

6 7

33

1 1

5 6

91.61%

5 5

4 4

5 5

องคประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ

5 5 5 5

71.05% 90.21% 33.8 รอยละของบคุลากรประจํา

สายสนับสนุนท่ีไดรับการ

พัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพท้ังในประเทศหรือ

ตางประเทศ

9091.61%รอยละ

0 0

8 8

ตัวบงช้ี หนวย

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศึกษา)

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3) ประเมินตาม

เปาหมาย ประเมินพัฒนาการ
2550 2551 2552 2552 2552

สํานัก กรรมการ
สํานักงานวิทยา

เขต
กรรมการ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ

 

 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 
มีระบบการบรหิารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

  ไมพบแผนการจัดการองคความรูในหนวยงานในปงบประมาณ 2552 พบแตแผนในป 2553 
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ขอเสนอแนะ 
 1.   ควรมีการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณกอนกําหนดแผนงานประจําปถัดไปซึ่งควร

จะมีการกําหนดเปนวาระการประชุม เพื่อเปนหลักฐาน 

  2.   ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของผูบริหาร 

            3.   ควรจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน HR Scorecard  

4.    ควรจัดกิจกรรมในแผน KM ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน/งานใหชัดเจน 

5. ควรเนนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน Quality of  work Life ใหกับบุคลากรทุก 

ระดับอยางเปนรูปธรรม 

6. ควรมีระบบการประเมินผลการดําเนินงานสอดคลองกับระบบการสรางแรงจูงใจที่เปนรูปธรรม 

7. การพิจารณาความดีความชอบโดยพิจารณาจากใบมอบหมายงาน (JA) ควรมีหลักเกณฑที่ชัดเจน 
 

องคประกอบที่ องคประกอบที่ 4 4 การเงินและงบประมาณการเงินและงบประมาณ  
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบที่ 4 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะหตนทุนตอหนวยเพื่อรายงานใหผูบริหารทราบ จํานวน 3

ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 อยูในเกณฑ  ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 4  การเงนิและงบประมาณ 

2551

หนวยงาน กรรมก หนวยงาน กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือ ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

1.33 2.67 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร

การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประ

มาณอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับ 7 3 3 3

4.2 มีการใชทรัพยากรภายใน

และภายนอกหนวยงานรวมกัน

ระดับ 3 0 3 3

22.00 15.00 52 52

44 80 92 92

0

4.3 รอยละของกิจกรรมการ

ใหบริการท่ีมีการวิเคาระห

ตนทุนตอหนวย

รอยละ 50.00% 56.52% 2 2

7

18.75% 56.52%

7

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ                             ดีมาก

40% 1

7

4 4

7

0

ตัวบงช้ี หนวย

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศึกษา)

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 3) ประเมินตาม

เปาหมาย ประเมินพัฒนาการ
2550 2551 2552 2552 2552

สํานัก กรรมการ
สํานักงานวิทยา

เขต
กรรมการ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ

 

 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 

 มีระบบในการบริหารการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไมพบการวิเคราะหถึงความประหยัดในการใชทรัพยากรรวมกัน 

2. ไมพบการวิเคราะหรายรับ-รายจาย เพื่อประกอบการตั้งของบประมาณในปถัดไป 

3. ขาดการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของโครงการ/กิจกรรม มีการแสดงคาใชจายในบางโครงการ/

กิจกรรมโดยไมมีการวิเคราะหเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรทําการวิเคราะหถึงความประหยัดในการใชทรัพยากรรวมกัน 

2. ควรนําผลการวิเคราะหการใชงบประมาณเปนฐานขอมูลในการพิจารณาในการวางแผนทาง

การเงิน 

3. ควรวิเคราะหตนทุนตอหนวยใหครบทุกกิจกรรม/โครงการ 

องคประกอบที่องคประกอบที่  5 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบที่ 5 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนใหเกิดการประกันคุณภาพภายในอยางทั่วถึง และการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

และสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร จํานวน 2 ตัว

บงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6   ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

2551

หนวยงาน กรรมก หนวยงาน กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือ ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

1.50 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารจัดการ

ระดับ 2 0 3 3

5.2 ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายใน

ระดับ 5 3 3 35 4

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                ดีมาก

0 0 7

4

5

4

ตัวบงช้ี หนวย

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศึกษา)

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม

 3)

ประเมินตาม

เปาหมาย ประเมินพัฒนาการ
2550 2551 2552 2552 2552

สํานัก กรรมการ
สํานักงานวิทยา

เขต
กรรมการ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ

 

 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้  
 

จุดแข็ง 
  - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
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1.   เอกสารหลักฐานที่นํามาใหคณะกรรมการตรวจสอบไมมีการวิเคราะห  คัดกรองเฉพาะเอกสารที่ 
สอดคลองกับตัวบงชี้ของสํานักงานวิทยาเขตเทานั้น    ทําใหมีเอกสารที่ไมเกี่ยวของกับรายการหลักฐานที่อาง

ใน SAR  เปนจํานวนมาก 

2.   รายการหลักฐานอางถึงใน SAR กับเอกสารที่นํามาใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ไมพบขอมูลที่ 

ตามตัวบงชี้ในเอกสารที่นํามาเปนหลักฐาน   ทําใหคณะกรรมการเสียเวลาการในตรวจสอบ  เชน อางถึง

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตเรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจําป 2552   

ตรวจสอบแลว พบแตวาระ เร่ืองแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

3.    เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ไมทราบการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขต  

เนื่องจากไมมีสวนรวมในการประชุมการดําเนินงานของหนวยงาน   สอบถามแลวไมไดรับขอมูลในเอกสาร 

หรือในการรายงานประชุมตาง ๆ 

4.    ควรจะระบุหัวขอการประกันคุณภาพในวาระการประชุม และเขียนรายงานการประชุมที่ 

เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพอยางละเอียด เพื่อใหเกิดการติดตามอยางตอเนื่อง 

5.    เอกสารหลักฐานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง สปค. 02 ไมสอดคลองกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสารอยางเปนระบบ โดยนําเอกสารหลักฐาน นํามาวิเคราะห  

พิจารณารวมกัน  เพื่อความสะดวก สอดคลองตามตัวบงชี้ เมื่อไดหลักฐานที่ถูกตองแลว  ใหนําชื่อเอกสาร

หลักฐานนั้นมาอางอิงในรายงานการประเมินตนเอง  

2. การจัดเก็บขอมูลดานประกันคุณภาพที่เปนจะตองนํามาเปนหลักฐาน เชน รายงานการประชุม   

วาระการประชุม ควรเขียนอยางละเอียด และชัดเจน  โดยระบุวาเมื่อใด ใครเปนผูรับผิดชอบ  และมีการ

ติดตามในครั้งตอไปอยางตอเนื่อง 

3. ควรมีแตงตั้งหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ดานประกันคุณภาพมีสวนรวมในการประชุม  เพื่อให 

ทราบถึงการดําเนินงานของหนวยงานและนําเอกสารหลักฐานมาประกอบในการประเมินประกันคุณภาย

ภายในดวย 

4. ควรนําเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและปรับปรุง สปค. 02 ใหสอดคลอง 

กับผลการดําเนินงาน  
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องคประกอบที่ องคประกอบที่ 6 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงานการพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบที่ 6 ซึ่งเปน

องคประกอบที่มุงเนนการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใชผลการวิเคราะหปญหา และ

อุปสรรคในภาพรวมขององคกรมาเปนแนวทางแกไข เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานใหมากขึ้น 

จนสามารถแขงขันกับหนวยงานภายนอกได จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ  ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูใน

เกณฑ  ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 

2551

หนวยงาน กรรมก หนวยงาน กรรมการ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ

ตัวหาร (% หรือ ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร (% หรือสัดสวน) ตัวหาร  (% หรือสัดสวน)

1.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน

ระดับ 5 3 3 3

0.00 0.00 641 641

0 0 641 641

0.00 0.00 20 20

0 0 30 30

3 316 06.3 รอยละของการลดระยะเวลา

การใหบริการ

รอยละ #DIV/0! #DIV/0! 66.67% 66.67%

100.00% 100.00%

5

6.2 รอยละของการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ

รอยละ #DIV/0! 100

องคประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน          ดีมาก

#DIV/0! 3 3

5 5

0

5

ตัวบงช้ี หนวย

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศึกษา)

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม

 3)

ประเมินตาม

เปาหมาย ประเมินพัฒนาการ
2550 2551 2552 2552 2552

สํานัก กรรมการ
สํานักงานวิทยา

เขต
กรรมการ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

x = ไมบรรลุ x = ไมมีพัฒนาการ

 
 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  

 

จุดแข็ง 
มีกระบวนการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ลดระยะเวลาการทํางานและการใหบริการที่มี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 -  
ขอเสนอแนะ 
ควรใหหนวยงานตาง ๆ ไดทบทวนการปฏิบัติงานแตละชิ้นงานที่สําคญั เพื่อนํามาพิจารณาลดขัน้ตอน 

การปฏิบัติ เพือ่พัฒนาการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
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ภาคผนวกภาคผนวก  
 

-    ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

-  ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 

-  ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวกที่ 1 

 ขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

กรรมการ

2550 2551 2552 2552

องคประกอบท่ี 1

1 มีการกําหนดปรัชญา  หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา

กลยุทธ  แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ

ระดับ 7 7 7 7

2 — จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด ตัว 160 185 176 179

3 — จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีบรรลุเปาหมาย ตัว 93 117 138 148

องคประกอบท่ี 2

ตัวบงชี้บังคับ

4 — จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการ/กิจกรรม 43 18 57 11

5 — จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด คน 418 419 417 417

6 — จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีลาศึกษาตอ คน 6 15 0 0

7 —ระดับความพึงพอใจของผู รับบริการ คาเฉล่ีย  1-5 86.21 76.67 3.95 3.95

8   ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของผู รับบริการ

ระดับ 5 5 5 5

ตัวบงชี้เลือก

ดานการเรียนการสอน

11 — จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก  หรือเทียบเทา

0 0 578 578

12 -  คุณวุฒิปริญญาตรี คน 84 84

13 -  คุณวุฒิปริญญาโท คน 262 262

14 -  คุณวุฒิปริญญาเอก คน 232 232

15 — จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) คน 578 578

16 — จํานวนอาจารยประจํา  (ลาศึกษาตอ) คน 17 17

17 — จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คน 132 132

18 — จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีตําแหนงรองศาสตราจารย คน 84 84

19 — จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย คน 4 4

21 — จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ี

ผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษาท่ีได รับรางวัลประกาศเกียรติ

คุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ

คน 0 0 37 6

22 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 12 5

23 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 6 1

24 - ดานกีฬา  สุขภาพ คน 19 0

25 - ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0

26 - ดานส่ิงแวดลอม คน 0 0

ชอง

ขอมูลพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2552

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

รายการ หนวย

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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กรรมการ

2550 2551 2552 2552

27 — จํานวนนิสิต บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดท่ี

ได รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ

จากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ

คน 4 0

28 — จํานวนนิสิตปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา คน 0 0 7605 7605

29 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 5429 5429

30 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 1322 1322

31 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คน 0 0

32 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คน 0 0

33 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 416 416

34 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 217 217

35 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คน 0 0

36 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คน 0 0

37 - ระดับปริญญาเอก  (ภาคปกติ) คน 130 130

38 - ระดับปริญญาเอก  (ภาคพิเศษ) คน 91 91

39 — จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด

ทุกระดับการศึกษา

คน 0 0 5,955 5,955

40 - ระดับปริญญาตรี คน 5,500 5,500

41 - ระดับปริญญาโท คน 419 419

42 - ระดับปริญญาเอก คน 36 36

43 - ระดับ ป.บัณฑิต คน 0 0

44 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง คน 0 0

45 — จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีจบการศึกษาท้ังหมด คน 11501 11501

65 —ระดับความพึงพอใจตอมหาวิทยาลัยของนิสิต (มีคาเฉล่ีย

มากกวาหรือเทากับ 3.5 ขึ้นไปเทียบจากคา 5 ระดับ)

คน 449 339

66 — จํานวนผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอมหาวิทยาลัยของ

นิสิต

คน 449 449

67 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย

ขอ 5 5

83 ระดับความสําเร็จของระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ระดับ 4 4

84 ระดับความสําเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียน และมอบตัว

เปนนิสตใหม

ระดับ 4 4 6 6

85 ระดับความสําเร็จของการใหบริการตรวจสอบ และออกเอกสาร

ทางการศึกษา

ระดับ 3 4 8 8

86 ระดับความสําเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียน ผานระบบ

เครือขาย

ระดับ 5 5 5 5

ชอง รายการ หนวย

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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กรรมการ

2550 2551 2552 2552

87 ระดับความสําเร็จของกระบวนการกรอกคะแนน และรายงาน

คะแนนผานระบบเครือขาย

ระดับ 6 6 6 6

ดานการพัฒนานิสิต

88 มีการจัดบริการแกนิสิต และศิษยเกา ระดับ 0 0 8 8

89 มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีครบถวน และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ระดับ 0 0 4 4

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

95 มีกระบวนการ และกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับ 4 4

96 — คาใชจาย  และมูลคาท่ีใชในการอนุรักษพฒนาเสริมสราง

เอกลักษณ  ศิลปะ และวัฒนธรรม

บาท 727,754.60 727,754.60

97 —งบดําเนินการ บาท 54,787,912.00 54,787,912.00

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

98 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพ่ือการบริหาร การเรียน การสอน 

และการวิจัย

ระดับ 0 0 2 2

99 —คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศ บาท 5,958,238.43 5,958,238.43

111 — จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  (FTES) ท้ังหมด เมื่อปรับคามา

เปนปริญญาตรี

FTES 0 0 7856 7777.30

112 - จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  ระดับปริญญาตรีท้ังหมด FTES 7,856 7777.30

122 ระดับความสําเร็จของการใหบริการระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้น

เอง

ระดับ 0 0 2 2

123 ระดับความสําเร็จของการใหบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร ระดับ 0 0 4 4

124 — เวลารวมระบบคอมพิวเตอรแมขายหลักท่ีสามารถใหบริการได ชม. 0 0 140,160 8,644

125 — เวลารวมระบบคอมพิวเตอรแมขายหลักท้ังหมดท่ีเปดใหบริการ ชม. 0 0 140,160 8,760

126 — จํานวนระบบคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีเวลาการใหบริการท่ีได

มาตรฐาน

ระบบ 0 0 16 16

127 — จํานวนระบบคอมพิวเตอรแมขายท้ังหมดท่ีใหบริการ ระบบ 0 0 16 16

องคประกอบท่ี 3

128 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผู นํา ระดับ 4 5 5 5

129 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ 0 0 1 1

130 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา

 และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ระดับ 6 6 5 6

131 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี

สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน

ระดับ 3 5 5 4

132 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร

จัดการ

ระดับ 0 0 4 4

ชอง รายการ หนวย

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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กรรมการ

2550 2551 2552 2552

133 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบคุคล

ระดับ 8 8 6 7

134 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) ระดับ 5 5 5 5

135  จํานวนบคุลากรประจําท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพท้ังในประเทศหรือตางประเทศ (ไมนับซํ้า)

คน 297 378 382 382

136 -  ในประเทศ คน 297 378 334 334

137 -  ตางประเทศ คน 0 0 48 48

138   จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด รวมลาศึกษาตอ คน 418 419 417 417

139   จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุนท่ีลาศึกษาตอ คน 6 15 0 0

องคประกอบท่ี 4

140 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

ระดับ 7 7 7 7

141 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน ระดับ 0 0 4 4

142  จํานวนกิจกรรมการใหบริการท่ีมีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยงาน กิจกรรม 22 15 52 52

143  จํานวนกิจกรรมการใหบริการท้ังหมด กิจกรรม 44 80 92 92

องคประกอบท่ี 5

144 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารจัดการ

ระดับ 0 0 7 5

145 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 4 5 4 4

องคประกอบท่ี 6

146 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน

ระดับ 5 5 5 5

147   จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน คน 641 641

148   จํานวนผูรับบริการท้ังหมดท่ีไดรับบริการในกระบวนงานที่นํามา

ประเมิน

คน 641 641

149   ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน นาที/ชม./วัน 30 30

150   ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใหบริการไดในแตละกระบวนงาน นาท/ีชม./วัน 10 10

ชอง รายการ หนวย

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
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ภาคผนวกที ่2   
ขอมูลการสมัภาษณ 

 
กลุมที่ 1   ผูรับบริการและนิสิตของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
 ควรปรับปรุงและจัดหาสิง่อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหนิสิตมีสวัสดิภาพที่ดีข้ึน เชน    

สระวายน้ํา  หอพัก ไฟทางบริเวณหอพกัและโรงอาหาร ฯลฯ 

 
กลุมบุคลากร ขาราชการ พนักงานและลูกจางชัว่คราว ( 7 คน) 

1. ทานรูความเขาใจและมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพหรือไมอยางไร 
  ผูรับการสัมภาษณทุกระดับรับทราบและมีสวนรวมการในระบบประกันคุณภาพเปนอยางดี 

โดยเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพที่ชวยในการพัฒนาการทํางานของหนวยงานใหเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2. ทานไดรับการมอบหมายหรือใหปฏิบัติงานอยางไร 

ผูรับการสัมภาษณ แจงวาไดรับมอบหมายงานตาม JA และ JD   อยางเปนลายลักษณอักษร   
3. การพัฒนา และการอบรม เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และงานในหนาที่อยางไร 

-  หนวยงานใหการสนับสนุนและสงเสริมในการพัฒนา อบรม ในวิชาชีพ โดยใหบุคลากรที่ 

สนใจที่จะศึกษาและพัฒนาดานใด ก็ใหทําเรื่องขอเขาพัฒนา อบรมตามความตองการ   

   - กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)มีแนวปฏิบัติการพัฒนาเนนความประหยัดงบประมาณ โดย

จัดกิจกรรมใหนิสิตแลวก็สงเสริมใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของนิสิตไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย 
4.  หนวยงานของทานมีบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงานหรือไม 

บุคลากร กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) แจงวาหนวยงานมีเจาหนาที่ 

ตํารวจจากสถานีตํารวจอําเภอกําแพงแสน เขามาปฏิบัติงานประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ

เจาหนาที่หนวยรักษาความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ 
 5.  การต้ังกลองรับฟงความคิดเห็น 
  - มีบางหนวยงาน 

  - กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) มีแบบประเมิน 2 แบบ เชิงรุก และเชิงรับ  

  - กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) รับแบบประเมินจากนิสิตที่มาใชบริการหนาเคานเตอร 
 6. การลดขั้นตอนงาน 
  กองธุรการ (กําแพงแสน) มีการออกหนังสือรับรองที่มีการจัดทําแผนลดขั้นตอนงาน และการ

รับ-สงเอกสาร โดยเพิ่มชองทางการรับมากขึ้น วิธีการลดขั้นตอน ไดมาจากหนวยงานแตละหนวยภายในกอง 

นําเรื่องที่ตองการลดขั้นนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองธุรการ (กําแพงแสน) 
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7. กิจกรรมที่มีการจัดกิจกรรมรวมกันและบุคลากรทุกหนวยงานมารวมกัน 
  กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน  ประเพณีวันสงกรานต วิทยาเขตมีการจัดงาน รด

น้ําดําหัวผูอาวุโส  ประกวดกอพระเจดียทราย  หลอเทียนแหเทียนจํานําพรรษา 
 8. การทํา KM ในหนวยงาน 
   - มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

  - กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ(กําแพงแสน) มีการจัดทํา KM เรื่องกระบวนการผลิต

น้ําประปา 

  - กิจกรรม KM เกิดจากการไปอบรม แลวกลับมาถายทอดใหแกผูรวมงานถือปฏิบัติหรือเปน

แนวปฏิบัติที่ดี 
 9.  การประเมินหัวหนางาน และผูอํานวยการกองธุรการทานมีสวนรวมในการประเมิน
หรือไม 
  - ไดมีสวนรวมในการตอบแบบประเมินหัวหนางานแบบปลายเปด 

  - มีการสงแบบประเมินมาใหกรอกและนําผลการประเมินแจงในที่ประชุมเพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขตอไป 

  - กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ก็มีการประเมินผูอํานวยการ และนําผลการประเมิน

แจงที่ประชุมโดยผูอํานวยการรวมรับฟงผลการประเมินและแกปญหารวมกัน 
 10. มีสวนรวมการจัดทําแผนการดําเนินงานของหนวยงานหรือไม 
  - กองธุรการ (กําแพงแสน) และกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) บุคลากรมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนการดําเนินงานของหนวยงานและนําเขาที่ประชุมพิจารณา 

  - กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน)  การดําเนินการตามแผนไมสามารถ

ดําเนินการได เนื่องจากตั้งแผนและงบประมาณไมเพียงพอ จําเปนจะตองตัดทอนโครงการบางตัวออก

เนื่องจากไมสามารถดําเนินการได 
 11. ภายในหนวยงานมีนโยบายการใหทรัพยากรรวมกันหรือไม 
  - กองธุรการ(กําแพงแสน) มีนโยบายการใชทรัพยากรรวมกันคือ การใชหองประชุมรวมกัน 

เครื่องถายเอกสารรวมกัน และเจาหนาที่ปฏิบัติงานพิมพดีดใชรวมกัน 

  - กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) ก็มีการใชรถยนตรวมกัน  
 

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับกลุมบุคลากร 
1. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอโดยเฉพาะดานสาธารณูปโภค 

2. หองเรียนอาคารศูนยเรียนรวมไมเพียงพอ 

3. สวัสดิการคารักษาพยาบาลในวงเงิน 50,000 บาท ไมเพียงพอ ควรเพิ่มวงเงินใหมากขึ้นกวาเดิม 

4. อัตราเงินเดือนของพนักงานที่รับใหมของแตละหนวยงานไมเทากัน ควรปรับเกณฑใหเทาเทียมกัน 
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กลุมที่ 3   ผูบริหารของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (7 คน) 
1. ทานใชระบบบริหารสมัยใหมมาใชในการบริหารสํานักงานหรือไม 

ผูบริหารมีการนําธรรมาภิบาลในการบริหารงานในหนวยงานและรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร 

ในสังกัด 
2. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห ปญหารวมกันหรือไม 
       มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน และรวมกันประชุมวิเคราะห 

ปญหาที่เปนความเสี่ยงมาก เชน 

-    กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) มีความเสี่ยงเรื่องหมอแปลงเสีย ซึ่งเกิดจาก 

กระแสไฟฟาดับบอย  ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคภายในวิทยาเขต  

- ร้ัวของมหาวิทยาลัย ควรมีการจัดทําเพื่อลดความเสี่ยงขั้นหนึ่ง 

- ถนนภายในมหาวิทยาลัย ชํารุด ไมมีการปรับปรุงเปนถนนแอสฟลส  ทําใหเวลาเขาไปปฏิบัติ 

งานลําบาก  
3. ระบบในการดูแลผูใตบังคับบัญชา 

ศูนย IT  มก.กพส. จะมีระบบการประชุมรวมกัน ใน 5 วันทํางาน  จะใชเวลา 1 ชม. ในการ 

พูดคุยปญหากันในศูนย 

      กองธุรการ (กําแพงแสน) มีการประชุมหัวหนางานรวมกันเดือนละ 1 คร้ัง  และจัดกิจกรรม

สัมมาทิฐิ อยางนอย 2 คร้ังตอป 

     กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  มีการเปดใหแสดงความคิดเห็นในกระทูของ ผอ.กอง และ       

e-mail รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากนิสิตดวย สวนบุคลากรก็จะนําเขาประชุมรวมกัน และจัดกิจกรรม

สัมมาทิฐิประจําป 

     กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ประชุมรวมกันและจัดกิจกรรมสัมมาทิฐิ  ทํา KM รวมกัน 

     ศูนยกีฬากําแพงแสน    เนื่องจากมีบุคลากรนอย ถาไมมีปญหาก็จะไมไดพูดคุยกัน 

    กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน)   ก็จัดประชุมรวมกัน เดือนละ 1 คร้ัง และจัด

กิจกรรมสัมมาทิฐิใหแกบุคลากร 
4. ถาใหคะแนนความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานในสํานักงานวิทยาเขต 

กําแพงแสน จะไดรับคะแนนเทาใด 
ภาพรวม อยูในระดับ 2.25  อยูในเกณฑ  ดี 

 

 ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 
1. ขอใหคณะผูบริหารวิทยาเขตรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาที่เปนผูบริหารประจําของ 

หนวยงานหรือ บุคลากรประจํา กอนที่จะดําเนินกิจกรรมใด  

2. ควรใหการสนับสนุนในโครงการและแผนงานที่หนวยงานตั้งไวดวย เพื่อมิใหเกิดปญหาการปรับ 

ลดแผนงานประจําปและทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 


