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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2553 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  
ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้รับบริการ จ านวน 27 คน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี พบว่า มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้บังคับ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.92 ได้
คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เพ่ิม 3 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี  
  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ 13 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 3.81 ได้คุณภาพ
ระดับดี และตัวบ่งชี้เพ่ิม 3 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

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

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ด ี พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั  - - 4.00 4.00 3.06 3.29 3.37 3.53 พอใช้ ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั (ตัวบ่งชี้เพ่ิม)     4.00 4.00     4.00 4.00 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  4.88 5.00 3.50 3.25 - - 3.78 3.60 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน (ตัวบ่งชี้เพ่ิม) 

        5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม (ตัวบ่งชี้บังคบั 13 ตัว) 4.88 5.00 3.89 3.67 3.71 3.86 3.92 3.81   
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี   
คะแนนเฉลี่ยรวม (ตัวบ่งชี้เพ่ิม 3 ตัว)     4.00 4.00 5.00 5.00 4.33 4.33   
ผลการประเมิน     ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี   
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1. มีแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมของส านักงานอธิการบดีที่บุคลากรจากทุกหน่วยงานภายในมีส่วนร่วม 

และมีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี หลายหน่วยงานมีการด าเนินงานในภารกิจของตนเองที่  
น่ายกย่อง (กองบริการการศึกษา สถานพยาบาล กองกิจการนิสิต กองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานานาชาติ)  

3. เป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความช านาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
จึงเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ยังอยู่ในระดับของโครงการหรือกิจกรรม และส่วนใหญ่เป็น 

ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
2. ระบบและกลไกการให้บริการของหลายหน่วยงานยังไม่ประสบผลส าเร็จ ไม่ได้ด าเนินการส ารวจ

ความต้องการของผู้รับบริการด้วยตนเอง  จึงขาดการวางแผนในการให้บริการจากข้อมูลที่ส ารวจการให้บริการ  
จึงเป็นไปตามท่ีหน่วยงานบริหารจัดการโดยขาดข้อมูลและการวางแผนการให้บริการที่ตรงตามความต้องการหรือ
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นการประเมินเพียงครั้งเดียวและ
ส ารวจในภาพรวม ท าให้ผลส ารวจไม่สะท้อนตามความเห็นของผู้ใช้บริการทั้งหมด บางหน่วยงานขาดการน าผล
ประเมินไปใช้ปรับปรุงการให้บริการ 

3. ขาดการพัฒนางานด้านการให้บริการในส่วน “Service Mind” (การให้บริการด้วยใจหรือหัวใจ
บริการ) กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. ขาดการเน้นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก Tacit Knowledge ของบุคลากรภายใน  
5. กลยุทธ์ทางการเงิน ยังขาดตัวชี้วัดทางการเงินที่สะท้อนถึงความพอเพียงทางการเงิน และความมี

ประสิทธิภาพของผลการด าเนินงาน 
6. ขาดการใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วย มาประสานความร่วมมือ เพ่ือการจัดการระบบและกลไก

การประกันคุณภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือส่งผลให้ทุกหน่วยงานประสบผลส าเร็จ และลดภาระและความซ้ าซ้อน
ด้านการประกันคุณภาพ 

7. ระบบและกลไกของระบบประกันคุณภาพในภาพรวมของส านักฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
ระดับสูงของบางหน่วยงาน ยังขาดความสนใจ และให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพเท่าที่ควร 

8. ระบบประกันคุณภาพ ไม่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ท าให้การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพไม่ชัดเจน และไม่รู้สึกว่าเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน จึง
ท าให้ผู้บริหารหรือผู้ก ากับดูแลแต่ละหน่วยงานไม่ค่อยให้ความสนใจ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรคัดเลือกหน่วยงานที่มีความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาแผน ตลอดจนการด า เนินการจน

ครบวงจร PDCA แล้วใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ถ่ายเทความรู้ให้กับหน่วยงานภายใน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพสม่ าเสมอทั่วทั้งส านักงานอธิการบดี  

2. กองแผนงาน ควรเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความรู้กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาใน
การก าหนดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับการวัดผลส าเร็จของผลงาน ให้กับหน่วยงานทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย 

3. ควรก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีขอบเขต
และประเด็นส ารวจตรงตามลักษณะของการให้บริการของหน่วยงานนั้นๆ ควรมีการก ากับติดตามว่า หน่วยงาน
ต่างๆ ได้น าผลส ารวจไปจัดท าแผนการให้บริการ รวมทั้งด าเนินการตามแผนและมีการประเมินผลเป็นระยะในทุก
เดือนหรือทุกไตรมาส พร้อมทั้งรายงานการแก้ไขปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ และมีการให้รางวัลหน่วยงานที่มีการปฏิบัติได้ตามก าหนด ส่วนหน่วยงานที่ไม่สามารถด าเนินการได้ควร
ให้รายงานข้อขัดข้องและแนวทางปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผล 

4. ควรส่งเสริมการจัดการความรู้ที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ปฏิบัติ
ได้จริงในหน่วยงาน และจัดเก็บความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้สอนงานบุคลากรใหม่ 

5. พัฒนาตัวชี้วัดทางการเงิน ทั้งด้านความต้องการทางการเงินที่เหมาะสม และความมีประสิทธิภาพ
ของผลการด าเนินงาน 

6. ควรให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพกับบุคลากรของหน่วยงาน โดยเฉพาะระดับบริหาร เพ่ือออกแบบ
และพัฒนาระบบงานให้เหมาะสมกับการประกันคุณภาพ ท าให้ระบบประกันคุณภาพเกิดประโยชน์มากกว่าจะ
เป็นภาระงาน 

7. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงระบบการด าเนินงาน  เพ่ือลดปริมาณ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อน 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรพิจารณาหาแนวทางใช้ประโยชน์บุคลากรกลุ่มช านาญการเชี่ยวชาญให้เต็มศักยภาพ โดยส่งเสริม

ให้มีโอกาสท างานในระดับนโยบายและตรงตามสายงาน 
2. ควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างการบริหารงานที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้าง

องค์กร โดยอาจใช้รูปแบบของคณะกรรมการประจ าส านักเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงภารกิจด้านต่างๆ โดยเน้น
การท างานที่มีการประสานงานกันมากขึ้น 

3. ช่วงปิดภาคการศึกษา ควรพิจารณาจัดระบบ Day care ส าหรับบุตรข้าราชการพนักงาน เพ่ือเป็น
สวัสดิการที่ท าให้ผู้ปกครองสามารถปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยได้เต็มที่ และส านักงานมีระเบียบเรียบร้อย ไม่เสีย
ภาพลักษณ์ 

ข้อสังเกต 
1. ส านักฯ เป็นเพียงผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน (กอง/ส านัก/ศูนย์) ต่างๆ ขาดการควบคุมก ากับ

ติดตามให้แต่ละหน่วยด าเนินการด้านประกันคุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น ก าหนดให้ทุกหน่วยต้องมีการ
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ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งพบว่าการรายงานผลด าเนินการสามารถรายงานได้  9 หน่วย ส่วน
หน่วยงานที่เหลือไม่มีการรายงาน 

2. การจัดหลักฐานเพ่ือการตรวจประเมิน ควรจัดตามองค์ประกอบแล้วในแต่ละองค์ประกอบแยกเป็น
ของแต่ละหน่วยงาน  

3. ควรปรับปรุงตัวบ่งชี้ทุกตัวให้มีการด าเนินงานให้ครบทุกหน่วยงาน 
4. มีความแตกต่างในผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานค่อนข้างมาก 
5. ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระหว่างหน่วยงาน (กอง/ส านัก/ศูนย์) ต่างๆ มีความคลาด

เคลื่อนไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน เช่น การนับจ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ จึงควรสร้างความเข้าใจ
ในเกณฑ์ให้ตรงกันก่อนตรวจหรือใช้กรรมการชุดเดียวตรวจองค์ประกอบเดียวกันของทุกหน่วยงาน 

6. แต่ละหน่วยงานควรใช้ตัวบ่งชี้และหรือเกณฑ์ที่ต่างกันตามลักษณะงาน โดยมีตัวชี้วัดร่วมบางตัว 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ท าให้มีผลงานโดดเด่นและภาคภูมิใจ ได้แก่ 

- การพัฒนาคุณภาพและสวัสดิการส าหรับบุคลากร เช่น การปรับปรุงการจัดต าแหน่งและจัด
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทต าแหน่งสายงาน และระดับต าแหน่ง ตามระบบจ าแนก
ต าแหน่งใหม ่การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประจ าปี การจัดสร้างอาคารที่
พักอาศัยบุคลากร ตลาดนัดสวัสดิการเกษตรนนทรี โครงการ Healthy Campus โครงการความรู้คู่สุขภาพ
เกษตรศาสตร์สู่สังคม  

- การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของนิสิต เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม 
เช่น มีหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บัณฑิตรับการพิจารณาจาก
นายจ้าง โครงการปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้น ากิจกรรมนิสิต โครงการ
เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมเข้าสู่สังคมอาเซียน โครงการปันรักสู่น้องเพ่ือให้รู้จักเสียสละ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนิสิต โครงการจัดสร้างอาคารหอพักบริเวณซอยพหลโยธิน 45 เพ่ือความปลอดภัยของนิสิตหญิง โครงการ
ระบบคัดกรองนิสิต  สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การคืนหลักประกันซอง (เงินสด) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ตกลงราคา การน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรในการเสนอผลงานการจัดประชุมทางวิชาการ  
การลดระยะเวลาและระยะทางในการรับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี    

- การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าฐานข้อมูลการปรับปรุงและการ
เสนอขออนุมัติหลักสูตร ฐานข้อมูลการมีงานท า ระบบการส ารวจและการติดตามภาวะการหางานท า ระบบ
งบประมาณเงินรายได้  

- การพัฒนาทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือการสร้างจิตส านึกดี สร้างสรรค์ 
สามัคคีร่วมกันระหว่างบุคลากรและนิสิตทุกหน่วยงาน เช่น โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก . ประจ าปี 
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เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือลดภาวะโลกร้อนและ
มลพิษภายในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหา
วิทาลัยทั่วทั้งองค์กร มีศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน เ พ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนในการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีโครงการกิจกรรมหลัก 12 โครงการ ได้แก่ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม มก. รถบริการพลังงานทดแทนฟรี มก. สถานีผลิตน้ ามันไบโอดีเซล มก. การผลิตถ่านไม้
และน้ าส้มควันไม้ มก. จักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY มก. ธนาคารขยะรีไซเคิล-
GREEN มก. โรงผลิตน้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ าชีวภาพ มก. กล่องคอนกรีตก าจัดขยะ มก. 9 ปุ๋ยหมักในสวนสวย 
มก. คลองสวยน้ าใส มก. โรงผลิตก๊าซชีวภาพ มก. กังหันลมผลิตไฟฟ้าเพ่ือการศึกษา มก. 

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาค เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และการวิจัย เช่น เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศ
สัมพันธ์และผู้ประสานงานวิเทศของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศ โดยมีการจัดโครงการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนักวิชาชีพยุโรป โครงการ EXPERT Project 
โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเปิดประตูสู่ความเป็นสากล 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. ด้านการศึกษา สามารถพัฒนาศักยภาพการให้บริการในการสนับสนุนงานทางด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือก ากับดูแลการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน  การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
รวมทั้งสนับสนุนและสร้างเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือหาสถานที่รองรับการปฏิบัติงาน
ส าหรับบัณฑิต เช่น จัดโครงการสหกิจศึกษาพบคณะและวิทยาเขต โครงการวันสถานประกอบการโครงการสหกิจ
ศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับรางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานศึกษาดาวรุ่งด้านการด าเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น 
ระดับเครือข่าย และมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุม
หลายสาขาวิชาให้นิสิตเลือกเรียนได้เอง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในสังคม ตลอดจนมีความแข่งแกร่งด้านการศึกษานานาชาติที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษา
และสร้างทางเลือกทางการศึกษานานาชาติให้คนในประเทศและภูมิภาค 

2. ด้านการพัฒนานิสิต สามารถด าเนินภารกิจด้านการจัดบริการและสวัสดิการให้แก่นิสิตให้อยู่ในระดับ
ที่ได้มาตรฐาน เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา หอพัก กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มี
การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ
เอ้ือต่อการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งจัดโครงการพัฒนานิสิตที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีหนังสือรับรองการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝึกอบรมหลักสูตรผู้น ากิจกรรมนิสิต การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือรองรับสู่
สังคมอาเซียน  
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3. ด้านการบริการวิชาการ สามารถประสานงานกลางด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทรัพยากร
หลักของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเสริมสร้างรายได้ให้
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการทางวิชาการแก่องค์กรภาครัฐและ
เอกชนอย่างมีศักยภาพ และบุคลากรทางการวิจัยตระหนักและรู้คุณค่าการประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรม
อุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์” 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีนวัตกรรม สามารถด าเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดสู่เชิง
พาณิชย์ได้ สามารถน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไปขยายผลเชิงพาณิชย์ โดย
กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเทคโนโลยี 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร สามารถสรรหา พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุก
ระดับ เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน การจัดต าแหน่งและจัดข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประเภทต าแหน่งสายงาน และระดับต าแหน่งตามระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ 

5. ด้านการต่างประเทศ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาค 
รวมทั้งเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ นั กเทศสัมพันธ์
และผู้ประสานงานวิเทศของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศ โดยมีการจัดโครงการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนักวิชาชีพยุโรป เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและการวิจัย โครงการ EXPERT Project เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเปิดประตู
สู่ความเป็นสากล เพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก  

6. ด้านการคลัง มีหน่วยงานและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงบประมาณ 
การเงิน และแสวงหารายได้ เพ่ือเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงานที่มีความ
โปร่งใส สามารถพัฒนาปรับปรุงเพ่ือลดขั้นตอนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีหน่วยงานในการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลภายในของหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบ  

7. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีสถานพยาบาล ที่มุ่งเน้นการให้บริการกับบุคลากรและนิสิตได้อย่างมี
คุณภาพ ทั้งในกรณีการรักษาพยาบาลทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉิน และสามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการโรคเรื้อรัง
ที่พบบ่อย การรักษาทางทันตกรรม การบริการทางกายภาพบ าบัดในบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
และรับผิดชอบต่อสังคม มีกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงงานตามกลไก PDCA อย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็น
แบบอย่างได้ดีให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ รวมทั้งมีงานการกีฬา ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนและผู้ช่วย
ฝึกสอน และการพัฒนาวิชาการ เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย  

8. ด้านการพัฒนากายภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพในการให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ 
การซ่อมบ ารุงระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนการบ ารุงรักษาอาคาร
กิจกรรมนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพ่ือสนองนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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9. ด้านกฎหมายและทรัพย์สิน สามารถดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ต่องานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่สามารถสร้างรายได้จาก
ทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

10. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส านักงานที่ทันสมัย โดยน า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบงานเอกสาร การจัดประชุม และการประชาสัมพันธ์ ที่ตอบสนองต่อนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ 

11. ด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณ สามารถประสานเครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงาน
และวิทยาเขต เพ่ือน านโยบายมาสู่แผนการปฏิบัติให้หน่วยงานมีระบบการท าแผนงาน งบประมาณ อัตราก าลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการบริหารมหาวิทยาลัย ติดตามข้อมูล 
ความเคลือ่นไหวและความเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล และสภาวการณ์ของประเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ 

12. ด้านประวัติการพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถรวบรวม อนุรักษ์และให้บริการเอกสารและวัตถุที่ส าคัญ
ของมหาวิทยาลัยทุกด้านให้แก่นิสิต บุคลากร และผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลประวัติ ความเป็นมาและพัฒนากา ร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติในการรวบรวม อนุรักษ์ เพ่ือการ
จัดเก็บเอกสารที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
ส านักงานอธิการบดี มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ แต่ควรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของแผนการด าเนินงานที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 118 กิจกรรม มีการ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 92 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 12 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 14 กิจกรรม 
สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 
แนวทางปรับปรุง/โครงการ/กิจกรรม (จ านวน) 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไมได้ด าเนินการ 

ภาพรวม 10 8 1 1 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนงาน 

1 1 0 0 

2. ภารกิจหลัก 7 7 0 0 
3. การบริหารและจัดการ 36 24 3 9 
4. การเงินและงบประมาณ 24 20 2 2 
5. ระบบและกลไกการประเมินคณุภาพ
ภายใน 

18 15 2 1 

6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

22 17 4 1 

รวม 118 92 12 14 
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ประเด็นที่แต่ละหน่วยงานยังไม่ได้ด าเนินการ ได้แก่ 
  กองกิจการนิสิต 

1. การจัดท าแบบประเมินผลส าเร็จของการจัดการความรู้  
ศูนย์วิชาบูรณาการฯ 
1. การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งบการเงินด้านอื่นๆ เพ่ิมเติม 
2. การประเมินกิจกรรมการจัดการความรู้ทุกภาคการศึกษา 
3. การระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผนงาน/มาตรการควบคุม ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
กองวิเทศสัมพันธ์ 
1. การจัดท าแบบประเมินองค์ความรู้หลังจากกลุ่มเป้าหมายน าองค์ความรู้ที่ได้ไปฝึกปฏิบัติ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเชิงประจักษ์ เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร 
3. การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 
4. การน า JA ของบุคลากรมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
กองยานพาหนะฯ 
1. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
ส านักการกีฬา 
1. การจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 
2. การน าระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานประจ า 
3. การด าเนินการลดระยะเวลาในกระบวนการออกบัตรสมาชิก 
หอจดหมายเหตุ 
1. การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเก่ียวกับการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี 
1. การก าหนดรูปแบบ JA ของบุคลากรให้เป็นลักษณะเดียว 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดย
ได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 
 ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ วันที่ 15 - 
16 กรกฎาคม 2553 พบว่า ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ จ านวน 33 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้บังคับ 21 ตัวบ่งชี้ และเป็นตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ 12 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้บังคับ 21 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.57 
ผลประเมินได้คุณภาพในระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ 21 ตัวบ่งชี้ ได้
คะแนนเฉลี่ย 2.57 ผลประเมินได้คุณภาพในระดับดีมาก   หากพิจารณาผลประเมินภาพรวมตัวบ่งชี้บังคับ  และ
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จ านวน 33 ตัวบ่งชี้ หน่วยงานประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.48 ผลประเมินได้คุณภาพใน
ระดับดี ส่วนผลประเมินของคณะกรรมการฯ พิจารณาจ านวน 30 ตัวบ่งชี้ จาก 33 ตัวบ่งชี้ เนื่องจากไม่ประเมิน 3 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.6, 2.7 และ 2.9 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.53 ผลการประเมินได้คุณภาพในระดับดีมาก 

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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วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2553 ได้ศึกษารายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common data set) ของส านักงานอธิการบดี ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการ
ประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดก าหนดการ
ดังนี้ 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
09:00 – 10:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หารือแนวทางการประเมินฯ ในเบื้องต้น 

ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
10:00 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจเอกสารหลักฐาน  

ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
12:00 – 13:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 
13:00 – 16:30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจเอกสารหลักฐาน  (ต่อ) 

ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
08:30 – 09:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เตรียมความพร้อม  

ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
09:00 – 10:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหารส านักงานอธิการบดี   

ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินกลุ่มหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหาร 
- ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  
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 - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม 
10:00 – 12:00 น. 
     
10:00 – 11:20 น. 
11:20 – 12:00 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม 5, 6 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 
- อาจารย์บุคลากรที่รับบริการจากส านักงานอธิการบดี      จ านวน  15 คน 
- กลุ่มนิสิต                                                         จ านวน  12 คน 

12:00 – 13:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 

13:00 – 16:30 น.  
  13:00 – 13:30 น. 
  13:30 – 14:00 น. 
  14:00 – 14:30 น. 
  14:30 – 15:10 น. 
  15:10 – 16:20 น. 
  16:20 – 17:00 น. 
  17:00 – 17:40 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้างานและเยี่ยมชม หน่วยงานละ 30 นาท ี
-  กองแผนงาน 
-  กองการเจ้าหน้าที่ 
-  กองคลัง 
-  กองบริการการศึกษา 
-  กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
-  กองกิจการนิสิต 
-  ส านักการกีฬา 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

08:30 – 09:00 น. 
 
09:00 – 09:30 น. 
09:30 – 12:00 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 
คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์และเยี่ยมชม สถานพยาบาล 
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
13:00 – 14:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ ห้องประชุม 8 

ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
14:00 – 16:30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของส านักงานอธิการบดี รับทราบ ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ 

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 
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คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ มีผลการ

ด าเนินงานภาพรวม ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านกั (บังคับ 13 ตัวบ่งชี้)     2.32 3.92 3.81 11 8 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     0.00 4.00 3.00 1 0 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 0 6 5 6   0.00 4.00 3.00 / x 

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานไมผ่่านเกณฑ์ข้อ 6, 7, 8 เนื่องจากมกีารติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี เพียง 1 ครั้งต่อปี  ไมม่ีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผูบ้ริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณา และไม่มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั       3.74 3.37 3.53 1 1 

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่อจ านวนบุคลากร 

ร้อยละ 90 11.32 95 11.67 118 14.50 20.00   1.89 1.95 2.42 x x 

795 814 814 

หมายเหตุ : มีจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพฯ เพ่ิมขึ้น จากเดิม 95 กิจกรรม เป็น 118 กิจกรรม 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 94,796.73 4.32 101,939.48 4.17 101,939.48 4.17 4.00   4.32 4.17 4.17 / / 

21,942.00 24,432.00 24,432.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รบับริการ 

ข้อ 5 4 4 5   5.00 4.00 4.00 x x 

หมายเหตุ : ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 5 มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินงานให้บริการในรอบปีต่อไป 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ       0.93 3.78 3.60 5 3 

3.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 0 5 4 5   0.00 3.00 3.00 / x 

หมายเหตุ : ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 1, 6, 7 เนื่องจากไม่มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานหรือผูบ้ริหารประจ าหน่วยงานภายใน แม้ว่ามีบางหน่วยงานท า แต่ไม่ครบทุก
หน่วยงาน และไม่พบหลักฐานท่ีแสดงถึงธรรมาภิบาลครบ 10 ข้อ โดยเฉพาะหลักการตอบสนอง และหลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
3.2  การพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู้ ข้อ 0 4 4 4   0.00 4.00 4.00 / / 

หมายเหตุ : ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 2 เนื่องจากไมไ่ดก้ าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

3.3  ระบบบริหารความเสีย่ง ข้อ 0 4 4 4   0.00 3.00 3.00 / / 
หมายเหตุ : ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 5, 6 เนื่องจากไมม่ีการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานตอ่คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 
ครั้ง ส่งผลใหไ้มม่ีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
3.4  ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 0 5 4 5   0.00 4.00 3.00 / x 

หมายเหตุ : ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 1, 6, 7 เนื่องจากไม่พบแผนการบรหิารบุคลากร มเีฉพาะแผนการพัฒนาบุคลากร และไม่มีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจักษ์ และไม่มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้ไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

3.5  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพฒันา
ความรู ้และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 590 74.12 643 78.13 659 80.07 80.00   4.63 4.88 5.00 / / 

796 823 823 

หมายเหตุ : มีข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ิมขึ้น จากเดิม 643 คน เป็น 659 คน 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       4.65 5.00 5.00 2 2 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7   5.00 5.00 5.00 / / 

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการ
วิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 227 68.79 261 91.90 261 91.90 91.90   4.30 5.00 5.00 / / 

330 284 284 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       0.00 3.00 3.00 1 1 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 0 5 5 5   0.00 3.00 3.00 / / 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน        5.00 5.00 5.00 1 1 

6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5   5.00 5.00 5.00 / / 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งชี้เพ่ิม) 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ ส านัก กรรมการ 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้เลือก (3 ตัวบ่งชี้)     1.67 4.33 4.33 3 3 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรบัปรุงระบบด าเนินงาน (ตัวบ่งชี้เลือก 1 ตัวบ่งชี้)       5.00 5.00 5.00 1 1 

6.3 ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ ร้อยละ 8.55 17.28 30.10 41.40 30.10 41.40 41.40   5.00 5.00 5.00 / / 

49.49 72.70 72.70       

ตัวบ่งชี้เลือก ศูนย์วิชาบูรณาการฯ 2 ตัวบ่งชี้       0.00 4.00 4.00 2 2 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 0 6 6 6 6 0.00 4.00 4.00 / / 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 0 4 4 4 4 0.00 4.00 4.00 / / 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมของส านักงาน

อธิการบดีที่บุคลากรจากทุกหน่วยงานภายในมี
ส่วนร่วม และมีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมภารกิจ
หลักของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 

- ไม่มี 

2. หน่วยงานให้ความส าคัญและใช้แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานสู่ความส าเร็จที่ตั้งเป้าประสงค์ 
เป้าหมายไว้ 

- ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. กระบวนการพัฒนาแผนฯ ของบางหน่วยงาน

ยังไม่ได้คุณภาพ 
1. ควรคัดเลือกหน่วยงานที่มีความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีใน

การพัฒนาแผน ตลอดจนการด าเนินการจนครบวงจร 
PDCA แล้วใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) ถ่ายเท
ความรู้ให้กับหน่วยงานภายใน เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีคุณภาพสม่ าเสมอทั่วทั้งส านักงานอธิการบดี  

2. การก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ยังอยู่ใน
ระดับของโครงการหรือกิจกรรม และส่วนใหญ่
เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

 

2. ควรก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายในระดับกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ด้วย เพื่อใช้ส าหรับการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และควร
พิจารณาใช้ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพเพ่ิมข้ึน ถ้าใช้ตัวบ่งชี้เชิง
ปริมาณ ควรเป็นลักษณะที่เน้นการวัดผลส าเร็จ ผลผลิต 
แทนการวัดการด าเนินงานปกติ เช่น การพัฒนาหลักสูตร
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็น “จ านวนครั้งของ
การประชุม” ควรเปลี่ยนเป็น “ร้อยละของหลักสูตรที่ได้
มาตรฐาน” 

 3. กองแผนงาน ควรเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความรู้
กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมกับการวัดผลส าเร็จของผลงาน 
ให้กับหน่วยงานทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย 



 18 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ตามตัว
บ่งชี้บังคับ 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เพ่ิม 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.37 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนตัวบ่งชี้เพ่ิม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.53 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนตัวบ่งชี้เพ่ิม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี หลาย

หน่วยงานมีการด าเนินงานในภารกิจของตนเองที่น่ายก
ย่อง (กองบริการการศึกษา สถานพยาบาล กองกิจการ
นิสิต กองวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษานานาชาติ)  

- ไม่มี 

2. กองบริการการศึกษา กองยานพาหนะฯ และศูนย์
การศึกษานานาชาติฯ เป็นหน่วยงานที่มีร้อยละของ
กิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจ านวน
บุคลากรสูงสุด 3 อันดับแรก 

- ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ระบบและกลไกการให้บริการของหลายหน่วยงานยัง

ไม่ประสบผลส าเร็จ ไม่ได้ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการด้วยตนเอง จึงขาดการ
วางแผนในการให้บริการจากข้อมูลที่ส ารวจการ
ให้บริการ จึงเป็นไปตามท่ีหน่วยงานบริหารจัดการโดย
ขาดข้อมูลและการวางแผนการให้บริการที่ตรงตาม
ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นการ
ประเมินเพียงครั้งเดียวและส ารวจในภาพรวม ท าให้ผล
ส ารวจไม่สะท้อนตามความเห็นของผู้ใช้บริการทั้งหมด 
บางหน่วยงานขาดการน าผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการ
ให้บริการ 

1. ควรก าหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ต้องมีการ
ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ โดยมี
ขอบเขตและประเด็นส ารวจตรงตามลักษณะของ
การให้บริการของหน่วยงานนั้นๆ ควรมีการก ากับ
ติดตามว่า หน่วยงานต่างๆ ได้น าผลส ารวจไป
จัดท าแผนการให้บริการ รวมทั้งด าเนินการตาม
แผนและมีการประเมินผลเป็นระยะในทุกเดือน
หรือทุกไตรมาส พร้อมทั้งรายงานการแก้ไข
ปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ และมีการให้รางวัล
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติได้ตามก าหนด ส่วน
หน่วยงานที่ไม่สามารถด าเนินการได้ควรให้
รายงานข้อขัดข้องและแนวทางปรับปรุงเพ่ือให้
บรรลุผล 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
2.  มีความแตกต่างของผลด าเนินงานตาม

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ระหว่างหน่วยงาน 
โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ 2.3 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ
กระบวนการเพ่ือให้เกิดความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงาน
ด้านการบริการ แม้ว่าผลประเมินความพึงพอใจที่
ได้จะอยู่ระดับดีเป็นส่วนใหญ่ แต่อาจไม่สามารถบ่ง
บอกได้ว่าเป็นความเห็นของผู้รับบริการทั้งหมด 
เนื่องจากเป็นการประเมินเพียงครั้งเดียว และ
ประเมินในภาพรวม ดังนั้น ผลประเมินที่ได้อาจ
น าไปพัฒนาปรับปรุงได้ไม่ตรงจุด 

2. ควรเน้นการด าเนินงานของภารกิจหลัก โดยยึดเอา
แนวทางตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ 2.3 ก าหนดไว้ ไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ การส ารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการเป็นจุดเริ่มที่ส าคัญ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้วางแผน 

3. ในการปรับปรุงการให้บริการ พบว่า เป็นการ
ปรับปรุงในจุดเล็กๆ มิใช่การปรับปรุงทั้ง
กระบวนการที่จะส่งผลให้การบริการดีขึ้น 

- 

4. ขาดการพัฒนางานด้านการให้บริการในส่วน 
“Service Mind” (การให้บริการด้วยใจหรือหัวใจ
บริการ) กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

- 

5. ในภาพรวมของส านักฯ มีกิจกรรม/โครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจ านวนบุคลากรอยู่
ในระดับต้องปรับปรุง (2.42 จาก 5.00 คะแนน) 
ทั้งนี้เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่ไม่มีผลด าเนินงาน
ของตัวบ่งชี้นี้ (จ านวน 6 หน่วยใน 18 หน่วย) และ
มีหน่วยงานที่มีค่าร้อยละต่ ากว่า 30 อยู่ 14 หน่วย 
จาก 18 หน่วย 

3. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในภารกิจการให้บริการแต่ละ
หน่วยงานควรทบทวนว่า สามารถให้บริการกับ
บุคลากรภายนอกในเรื่องใดได้ เพ่ือวางแผนในการ
จัดโครงการบริการวิชาการ รวมทั้งก าหนดการ
ประเมินผลส าเร็จและความพึงพอใจไว้ด้วย โดยมี
การก ากับติดตามและประเมินผลในภาพรวมของแต่
ละหน่วยงาน 

6. หน่วยงาน (กอง/ส านัก/ศูนย์) ทั้งหมดถือเป็นหน่วย
ที่ให้บริการวิชาการท้ังภายในและ/หรือภายนอก 
แต่ยังมีบางหน่วยงานยังมีความเข้าใจว่าการ
ให้บริการมิใช่ภารกิจหลัก ท าให้ไม่ด าเนินการ 

- 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ
จัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.78 ได้คุณภาพระดับดี ส าหรับผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.60 ได้คุณภาพระดับดี  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ 

มีความช านาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงเป็น
องค์กรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ 

1. ควรพิจารณาหาแนวทางใช้ประโยชน์บุคลากรกลุ่ม
ช านาญการเชี่ยวชาญให้เต็มศักยภาพ โดยส่งเสริม
ให้มีโอกาสท างานในระดับนโยบายและตรงตามสาย
งาน 

2. โครงสร้างองค์กรของส านักงานอธิการบดี มีลักษณะ
ที่เอ้ือประโยชน์ในการประสานภารกิจด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

2. ควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
โครงสร้างการบริหารงานที่ไม่สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์กร โดยอาจใช้รูปแบบของ
คณะกรรมการประจ าส านักเป็นกลไกหลักในการ
เชื่อมโยงภารกิจด้านต่างๆ โดยเน้นการท างานที่มี
การประสานงานกันมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ า 

(คณะกรรมการประกันคุณภาพ) หรือผู้บริหารครบ
ทุกคน 

1. ควรก าหนดแนวปฏิบัติ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
และด าเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจ าและผู้บริหารให้ครบถ้วน 

2. ไม่พบหลักฐานที่สะท้อนถึงการบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ (โดยเฉพาะ
หลักการตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทามติไม่ชัดเจน) 

2. ควรน าหลักธรรมาภิบาล 10 ข้อรวมไว้ในเกณฑ์การ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ า 

3. ขาดการเน้นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 
Tacit Knowledge ของบุคลากรภายใน 

3. ควรส่งเสริมการจัดการความรู้ที่เน้นการถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ปฏิบัติ
ได้จริงในหน่วยงาน และจัดเก็บความรู้ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อใช้สอนงานบุคลากรใหม่ 

4. บางหน่วยงานไม่ได้ด าเนินการด้านการจัดการความรู้ 4. ควรกระตุ้นให้หน่วยงานที่ไม่มีการด าเนินการ KM มี
การด าเนินการตามระบบการจัดการความรู้ เพ่ือให้
ก้าวทันกับหน่วยงานอื่นในส านักงานอธิการบดี 

5. ขาดแผนการบริหารบุคลากร พบเฉพาะแผนการ
พัฒนาบุคลากร และไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

5. ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือจัดท าแผนให้
ครอบคลุมทั้งการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
6. บางหน่วยงานขาดการน ากิจกรรมหรือโครงการ

ส าคัญมาบริหารความเสี่ยง 
6. กองกลางมีภารกิจหลักที่มีความส าคัญต่อการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบงานสาร
บรรณ ควรน ากิจกรรมโครงการในภารกิจเหล่านั้น
มาบริหารความเสี่ยงด้วยนอกเหนือจากงานสภา
ข้าราชการ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกของการเงินตามเกณฑ์มาตรฐาน

ประกันคุณภาพ 
1. ควรมีการวิเคราะห์ทางการเงินที่สะท้อนถึงความมี

ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
2.  มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 2. ควรใช้ต้นทุนต่อหน่วย เป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จใน

การปรับปรุงงาน 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. กลยุทธ์ทางการเงิน ยังขาดตัวชี้วัดทางการเงินที่
สะท้อนถึงความพอเพียงทางการเงิน และความมี
ประสิทธิภาพของผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนาตัวชี้วัดทางการเงิน ทั้งด้านความต้องการ
ทางการเงินที่เหมาะสม และความมีประสิทธิภาพ
ของผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับ
พอใช้ ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช ้ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี - ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดการใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วย มา

ประสานความร่วมมือ เพื่อการจัดการระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อ
ส่งผลให้ทุกหน่วยงานประสบผลส าเร็จ ลดภาระ
และความซ้ าซ้อนด้านการประกันคุณภาพ 

1. ควรให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพกับบุคลากรของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะระดับบริหาร เพ่ือออกแบบ
และพัฒนาระบบงานให้เหมาะสมกับการประกัน
คุณภาพ ท าให้ระบบประกันคุณภาพเกิดประโยชน์
มากกว่าจะเป็นภาระงาน 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
2. ระบบและกลไกของระบบประกันคุณภาพใน

ภาพรวมของส านักฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารควรผลักดันและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ และโครงสร้างการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารระดับสูงของบางหน่วยงาน ยังขาดความ
สนใจ และให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
เท่าท่ีควร 

3.  ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกองขึ้นไปจนถึงผู้
ก ากับดูแล ควรประสานความร่วมมือในการพัฒนา
ระบบการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดีให้ได้
มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับได้ของตัวผู้บริหาร
เอง (ผู้บริหารเห็นความส าคัญในระบบประกัน
คุณภาพในระดับที่เหมาะสม) 

4. ระบบประกันคุณภาพ ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ
แต่ละหน่ วยงาน ท า ให้การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพไม่
ชัดเจน และไม่รู้สึกว่าเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
หน่วยงาน จึงท าให้ผู้บริหารหรือผู้ก ากับดูแลแต่ละ
หน่วยงานไม่ค่อยให้ความสนใจ 

- 

5. บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ
ระดับบริหาร 

- 

 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน ตามตัวบ่งชี้บังคับ 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เพ่ิม 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนตัวบ่งชี้เพ่ิม ได้คะแนน 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 
  ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก ส่วนตัวบ่งชี้เพ่ิม ได้คะแนน 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ไม่มี 1. ควรสร้างความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่ 

6.1 ข้อ 1, 2 และ 3 ให้ชัดเจน เพ่ือก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงงาน 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. การก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักท่ีส าคัญ

ของหน่วยงาน รวมทั้งข้อก าหนดที่ส าคัญยังขาด
ความชัดเจน 

1. ผู้บริหารระดับกองควรมีการท างานร่วมกันมากขึ้น 

2. กระบวนการที่มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน 
ขาดความชัดเจนทั้งขั้นตอนปฏิบัติและข้อก าหนดที่
ส าคัญ 

2. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการ
ปรับปรุงระบบการด าเนินงาน เพ่ือลดปริมาณ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อน 

3. การจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการท างานยังไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงานโดยเฉพาะของ
กระบวนการที่ส าคัญ 

- 

4. งานด้านการวางแผน ด้านการปรับปรุงระบบ ด้าน
การประสานงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ได้รับ
ความสนใจเท่าท่ีควร เน้นการท างานประจ า และ
ขาดการท างานที่เน้นการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน 

- 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 

2552 2553 2553 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนงาน 

        

1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ -  6 5 

2 1.1  
ข้อ3-5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 

ตัวบ่งช้ี 
  
  
  
  
  
  

370 341 341 

3  - ตัวบ่งช้ีการสนับสนุนตามพันธกิจด้าน
การผลิตบณัฑิต 

- 55 55 

4  - ตัวบ่งช้ีการสนับสนุนตามพันธกิจด้าน
การวิจัย 

- - - 

5  - ตัวบ่งช้ีการสนับสนุนตามพันธกิจด้าน
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

- - - 

6 - ตัวบ่งช้ีการสนับสนุนตามพันธกจิด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - 

7 - ตัวบ่งช้ีตามภารกิจหลัก - 286 286 
8 - ตัวบ่งช้ีอื่นๆ -     

9 จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี 
  
  
  
  
  
  

286 269 269 

10 - ตัวบ่งช้ีการสนับสนุนตามพันธกจิด้าน
การผลิตบณัฑิต 

- 37 37 

11 - ตัวบ่งช้ีการสนับสนุนตามพันธกจิด้าน
การวิจัย 

- - - 

12 - ตัวบ่งช้ีการสนับสนุนตามพันธกจิด้าน
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

- - - 

13 - ตัวบ่งช้ีการสนับสนุนตามพันธกจิด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - - 

14 - ตัวบ่งช้ีตามภารกิจหลัก - 232 232 

15 - ตัวบ่งช้ีอื่นๆ -     

16 1.1 ข้อ 
8 

จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานทั้งหมด 

ข้อ - 9 9 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 

2552 2553 2553 

17   จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานที่น าไปทบทวน/ปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

  - 9 9 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก         

19 2.1 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพทั้งหมด 

โครงการ/
กิจกรรม 

90 95 118 

20 2.2 
  
  

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการที่มกีารส ารวจความพึงพอใจ 
(นับกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการทั้ง
กับบุคคลภายนอก และบุคลากรใน
มก. รวมท้ังกิจกรรม/โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงานเอง) 

โครงการ/
กิจกรรม 

134 170 170 

21 ผลรวมของค่าเฉลีย่ความพึงพอใจใน
แต่ละโครงการ คูณ กับจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามในโครงการนั้นๆ 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

94,796.73 101,939.48 101,939.48 

22 ผลรวมของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คน 21,942.00 24,432.00 24,432.00 

23 2.3 
  
  

ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

ข้อ 5 4 4 

24 จ านวนบุคลากรที่เป็นนักวิจัยทั้งหมด คน - 0  0 

25 จ านวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ คน - 0  0 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ         

77   
  

จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 796 823 823 

78 จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ   1 9 9 

79 3.1 
  

ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ -  5 4 

80 - จ านวนครั้งของการจัดประชุม
บุคลากรทั้งหน่วยงาน 

ครั้ง  - 90  90 

81 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ - 4 4 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 

2552 2553 2553 

82 3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ - 4 4 

83 3.3  
ข้อ 2 

  
  
  
  
  
  

 - จ านวนความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ที่วิเคราะห์
และระบุไว ้

เรื่อง 
  
  
  
  
  
  

- 7 7 

84 - จ านวนความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่
วิเคราะห์และระบไุว ้

- 4 4 

85 - จ านวนความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
วิเคราะห์และระบไุว ้

- 3 3 

86 - จ านวนความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน ที่วิเคราะห์และระบไุว ้

- 12 12 

 87 - จ านวนความเสี่ยงด้านบุคลากรและ
ธรรมาภิบาล ที่วิเคราะห์และระบไุว้ 

- 2 2 

88 - จ านวนความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

- 0 0 

89 - จ านวนความเสี่ยงด้านอืน่ๆ ตาม
บริบทของหน่วยงาน ที่วิเคราะหแ์ละ
ระบุไว ้

- 7 7 

90 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ - 5 4 

91 3.5 
  
  
  

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพ 

คน 
  
  

590 643 659 

92 - ในประเทศ 581 614 630 

93 - ต่างประเทศ 9 29 29 

94 งบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรทั้ง
ในและต่างประเทศ 

บาท - 2,448,523.90 2,448,523.90 

  องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ         

95 4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 

96   รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท 1,395,171,236.00 1,453,609,986.41 1,453,609,986.41 

97   - เงินงบประมาณ   1,006,939,232.00 1,056,567,049.56 1,056,567,049.56 

98   - เงินรายได ้   388,232,004.00 397,042,936.85 397,042,936.85 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 

2552 2553 2553 

99   รายรับจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

  - 2,529,468.00 2,529,468.00 

100   งบด าเนินการทั้งหมด โดยไมร่วม
ครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดนิ 

  22,845,901.14 123,680,731.63 123,680,731.63 

101   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่
รวมครภุัณฑ ์อาคาร สถานท่ีและที่ดิน  

  441,495,882.98 441,495,882.98 441,495,882.98 

102   เงินเหลือจ่ายสุทธิ    953,675,353.02 1,014,114,103.45 1,014,114,103.45 

103   สินทรัพย์ถาวร    345,788,200.57 360,886,593.73 360,886,593.73 
104 4.2 

  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการที่มีการวิเคราะหต์้นทุนตอ่
หน่วย 

โครงการ/
กิจกรรม 

227 261 261 

105 จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการทั้งหมด 

330 284 284 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

        

106 5.1 มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ - 5 5 

107 5.1  
ข้อ 3 

จ านวนตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลักษณ์
ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ี - 2 2 

108 5.1  
ข้อ 5 

  
  

จ านวนโครงการปรับปรุงการ
ด าเนินงานท่ีใช้ผลจากการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปีกอ่น
หน้า 

โครงการ - 83 83 

109 จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

ตัวบ่งช้ี - 198 198 

110 จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ที่มีผลการด าเนินงาน
พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 

ตัวบ่งช้ี - 80 80 

111 5.1  
ข้อ 9 

จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใ่ห้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน ์

ช่ือเรื่อง - 0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 

2552 2553 2553 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

        

113 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน (ตัวบ่งชี้เลือก) 

        

131 6.3 
  

ระยะเวลามาตรฐานในแต่ละ
กระบวนงาน 

ช่ัวโมง 49.49 72.70 72.70 

132 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ให้บริการได้ในแต่ละ
กระบวนงาน 

  40.94 42.6 42.6 

  2.1 
(คณะ) 

          

133 2.1 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

ข้อ 0 6 6 

134 2.1  
ข้อ 2 

จ านวนรายวิชาที่มีรายละเอียดของ
รายวิชา(มคอ.3)  ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาตามที่ก าหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

จ านวน
วิชา 

0 14 14 

135 2.1 
ข้อ 3 

จ านวนรายวิชาที่มีการส่งเสริมทักษะ
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบตัิทั้งใน
และนอกห้องเรียน 

จ านวน
วิชา 

0 14 14 

136 2.1  
ข้อ 4 

จ านวนรายวิชาที่มีการใหผู้้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามสี่วน
ร่วมในกระบวนการเรยีนการสอน 

จ านวน
วิชา 

0 14 14 

137 2.1  
ข้อ 5 

จ านวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม
การเรยีนการสอนของคณาจารย ์

ช้ินงาน 0 0 0 

138   จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จดัใหม้ีการ
แลกเปลีย่นและเผยแพรผ่ลงานวิจยั
ด้านการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

  0 0 0 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานอธิการบดี กรรมการ 

2552 2553 2553 

139 2.1  
ข้อ 6 

ผลการประเมินการเรยีนการสอนวิชา
บูรณาการ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารยผ์ู้สอนและบทบาทของ
อาจารยผ์ู้สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
โดยผลการประเมินในแตล่ะรายวชิา
ต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  

คะแนน 
(เทียบจาก
คะแนน
เต็ม 5) 

0.00 4.33 4.33 

    - ระดับปรญิญาตร ี 0.00 20,261 คน 20,261 คน 

  6.1 
(คณะ) 

          

  6.1  
 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 0 4 4 

140  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมทีส่่งเสริม
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ 0 21 21 

141 6.1  
ข้อ 2 

  
  
  

จ านวนโครงการทีม่ีการบรูณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ       

142  - บูรณาการร่วมกับการเรยีนการสอน จ านวน
วิชา 
  
  

0 2 2 

 143 - บูรณาการร่วมกับกิจกรรมนสิิต 0 6 6 

 144 - บูรณาการร่วมกับการเรยีนการสอน
และกิจกรรมนสิิต 

0 2 2 
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ภาคผนวกที่ 2  
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มผู้ใช้บริการ บุคลากรและอาจารย์ จ านวน 15 คน 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข  

 กองคลัง 
1) ควรให้ความสะดวกแก่หน่วยงานภายในเพิ่มขึ้น เช่น ควรปรับยอดวงเงินรับคืนให้มากกว่า 1 หมื่น

บาท หรือประสานงานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารมารับเงิน 

 กองบริการการศึกษา  
1) ควรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการผลิตสื่อการสอนให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง ปลอดไวรัส 

 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 
1) ควรมีการชี้แจงหรือปรับปรุงแบบฟอร์มการโอนเงินหรือจ่ายเงินสดให้อยู่ในแบบฟอร์มเดียวกัน 

เพ่ือให้ผู้รับบริการสะดวกและด าเนินการได้อย่างถูกต้อง  
2) ควรปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการป้ายอนุญาตรถยนต์เข้า-ออกมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ

การขอยกเลิก ควรลบชื่อออกจากฐานข้อมูลด้วย 
3) ควรหมั่นก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรงตามเวลา ดูแลอาคาร สถานที่บริเวณโดยรอบให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงามอยู่เสมอ  
4) ควรบ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ประจ าห้องเรียนที่ศูนย์เรียนรวมให้พร้อมใช้งาน และ

ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน เช่น การลงโปรแกรมข้อมูลภาษาจีนในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกเครื่อง
ตามท่ีผู้สอนแจ้งขอใช้ เป็นต้น 

5) ควรปรับปรุงระบบ CCTV ที่เสียให้สามารถใช้งานได้ 
6) ควรมีการอบรมอย่างสม่ าเสมอ หรือมีมาตรการในการจูงใจเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย พนักงาน

ขับรถ และเจ้าหน้าที่บริการอ่ืนๆ ให้มีจิตพร้อมบริการ ในเรื่อง มารยาท การพูดจา จรรยาบรรณใน
การขับรถบริการ  

7) ควรหาแนวทางแก้ปัญหารถน้อย รอนาน ขับน่ากลัว คนขับไม่สุภาพ ไม่มีกล่องรับฟังความคิดเห็น 
และรถจักรยานยนต์รับจ้างขับเร็ว ควรมีมาตรการควบคุม 

8) ห้องน้ า ศร.1 ควรจัดให้มีบางห้องใช้ได้ในช่วงท าความสะอาด ไม่ควรปิดหมด พนักงานพูดจาไม่ดี 
9) ควรมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณโรงอาหาร 

หอพัก 
10) จักรยานบริการ ไม่เพียงพอ และส่วนมากไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
11) ควรปรับปรุงดูแลรักษาห้องน้ าในทุกอาคารให้พร้อมใช้บริการ 
12) ควรมีห้องหรือสถานที่มิดชิดให้กับพนักงานท าความสะอาด ใช้เก็บอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัว เพื่อ

ความเป็นระเบียบและสวยงาม 
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13) ควรดูแลบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะทางเดินไปโรงอาหารกลาง มีกลิ่นค่อนข้างแรง 

 กองกิจการนิสิต 
1) นิสิตทั่วไปไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่กองกิจการนิสิตจัด 
2) ควรอนุโลมกฎระเบียบการแต่งกายชุดเครื่องแบบนิสิตบ้าง ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นในการติดต่อ

ราชการ 
3) บริการทุกอย่างดีหมด แต่เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยยิ้มแย้ม 
4) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านจอ LED ที่ ศร.1 ไม่เปน็ปัจจุบัน 

 สถานพยาบาล  
1) ควรสื่อสารกับผู้รับบริการถึงข้อจ ากัดของสถานพยาบาล โดยเฉพาะเรื่องอัตราก าลังไม่สมดุลกับ

ผู้ใช้บริการ ท าให้ต้องรอนาน และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้แพทย์สามารถวินิจฉัย
อาการของผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

2) ควรปรับปรุงระบบการตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้รับบริการ กรณีท่ีลืมบัตรประจ าตัว ไม่ควรต้องท า
บัตรใหม่  

 ส านักงานทรัพย์สิน  
1) โรงอาหารกลาง เก้าอ้ีไม่เพียงพอ ควรจัดท าหลังคาด้านล่างเพ่ิมเติม 
2) ควรปรับปรุงห้องน้ าโรงอาหาร (โดยเฉพาะห้องน้ าหญิงโรงอาหารกลาง) ควรมีห้องน้ าส าหรับ ผู้พิการ 

ผู้สูงอายุ 
3) ควรควบคุมกลิ่นและเสียงในการบ าบัดน้ าเสีย  
4) ควรมีถังใบใหญ่เพ่ือใช้รองรับน้ ามันที่มีผู้น ามาบริจาค และมีมาตรการไม่ให้ผู้ประกอบการใช้น้ ามันซ้ า 
5) ควรปรับปรุงอัตราค่าบริการส าหรับร้านค้าในพ้ืนที่แต่ละโซน จัดเก็บให้เหมาะสม ค านึงถึงความ

ยุติธรรม ควรจับฉลากหมุนเวียนร้านค้าเป็นประจ าทุกปี  

 ส านักงานบริการวิชาการ  
1) ควรปรับปรุงระบบการเบิกและฝากเงินตามระเบียบของส านักงานฯยังใช้เวลามาก 
2) การป้อนข้อมูลในฐานข้อมูลด้านบริการวิชาการค่อนข้างยุ่งยาก ควรปรับปรุงให้สะดวกมากขึ้น  
3) ควรปรับปรุงระบบการส่งเอกสารจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งค่อนข้างล่าช้า ใช้เวลา ควรมีระบบการ

ให้บริการรับส่งเอกสาร และด าเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน 
1) ควรมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ข้อมูลได้อยู่ประจ าส านักงานบ้าง เพ่ือการติดต่อประสานงานได้สะดวก 

 ส านักการกีฬา  
1) มีอุปกรณ์ทันสมัยจ านวนมาก แต่ไม่พร้อมใช้งาน ท าให้เครื่องมืออุปกรณท์ี่ใช้ได้จริงไม่เพียงพอกับ

ผู้ใช้บริการ จึงต้องรอคิวนาน  
2) ควรเพิ่มห้องน้ าที่ให้บริการ หรือแยกห้องน้ าให้ส าหรับนิสิต 
3) ควรขยายช่วงเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนิสิต เพราะเวลาที่จัดให้นิสิตส่วนใหญ่ต้องเข้าเรียน  
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4) มีบริเวณจอดรถไม่เพียงพอ 

 หอจดหมายเหตุ  
1) ควรประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้มากข้ึน 

 ศูนย์วิชาบูรณาการฯ  
1) สถานที่คับแคบไม่สะดวกส าหรับการติดต่องาน 
2) ควรพัฒนาการออกแบบงานน าเสนอ (power point)  

 ศูนย์การศึกษานานาชาติ  
1) ควรมีการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน กรณีท่ีมีนิสิตต่างชาติลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อให้

สามารถเตรียมการดูแลนิสิตและจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

 ส านักหอสมุด  
1) เจ้าหน้าที่บางคนบริการไม่ดี ควรเพิ่มโต๊ะเก้าอ้ี  
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 
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