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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2554 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่มารับบริการจากสํานักงาน
อธิการบดี จํานวน 25 คน 

สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 
ได้คุณภาพดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 4.00 4.00 4.58 4.58 4.39 4.39 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.25 4.00 - - 4.40 4.20 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยภาพารวม 5.00 5.00 4.33 4.22 4.58 4.58 4.43 4.35  
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี  

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

ภาพรวม 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
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1. สํานักงานอธิการบดีมีหน่วยงานที่สนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัยที่ครบถ้วน ทําให้
มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนภารกิจหลักแก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ครบทุกภารกิจ 

2. การดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานของสํานักงานอธิการบดีในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณภาพภายใน พบว่า เกือบทั้งหมดสามารถดําเนินงานได้ตามตัวบ่งชี้เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนที่ไม่ได้ดําเนินการ 
มักจะเป็นในส่วนที่ไม่ตรงกับภารกิจหลักของหน่วยงานนั้นๆ 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากในแต่ละกองในสํานักงานอธิการบดีจะมีบุคลากรจํานวนหนึ่งที่มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านที่ตนเองปฏิบัติอยู่ แต่ละกองควรมีการกําหนดประเด็นความรู้ในเรื่องที่สําคัญ เพื่อ
ดําเนินการให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากตัวบุคคลไปสู่บุคลากรในหน่วยงาน และมีทีมงานที่
ดําเนินการในการรวบรวมเนื้อหาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่ทักษะหรือแนวปฏิบัติที่ดีนั้นๆ ต่อไป 

2. ศูนย์การศึกษานานาชาติ ควรมีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนานาชาติให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน เช่น การจัดกิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
การสร้างความรู้สึกประทับใจในภาพลักษณ์การศึกษาในประเทศไทย เป็นต้น เพื่อเตรียมการรองรับการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. กองยานพาหนะฯ ควรมีการจัดรถสวัสดิการให้เพียงพอ และจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
รวมถึงมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย และค่าโดยสารที่เป็นธรรม ทั้งนี้ ควรมีการทําความเข้าใจถึงข้อจํากัดใน
การบรรเทาปัญหาต่างๆ ให้บุคลากรส่วนใหญ่ได้เข้าใจ 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.  มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน 

พิจารณาจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน ให้อยู่ภายใต้กลุ่มภายใต้การกํากับดูแลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกต่อการบริหารและการติดตามประเมินผล และพิจารณาถึงภาระงานของแต่ละหน่วยงานว่า ควรจะอยู่ใน
สถานะใด หรือควรจะอยู่ในสังกัดใด 

2. ควรใช้ระบบประกันคุณภาพที่มีความสมเหตุสมผลกับหน่วยงานสํานักงานอธิการบดี และหน่วยงาน
ที่คล้ายๆ กันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําให้หน่วยงานต่างๆ ในสํานักงานอธิการบดีมองเห็นคุณค่าและประโยชน์
ในการนํามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างแท้จริง และเห็นผลได้จริงไม่ใช่แค่เพียงหลักวิชาการ  

3. ควรมีการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรม เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและระดับรองที่ดูแลหน่วยงานต่างๆ 
ของสํานักงานอธิการบดีเข้าใจหลักการของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) อย่างแท้จริง เพื่อสามารถถ่ายทอด
ให้บุคลากรเข้าใจถึงการทําให้งานประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา ไม่ใช่ภาระงานที่เพิ่มขึ้นมา โดย
ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานจะต้องเป็นหลักในการให้แนวทาง และให้ความชัดเจนถึงความสําคัญใน
ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ มิใช่เป็นภาระหน้าที่ของรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพทั้งหมด เนื่องจากงานประกัน
คุณภาพเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคนที่จะต้องนําไปดําเนินงานในหน้าที่ส่วนที่ตนรับผิดชอบอย่างเต็ม
รูปแบบ  
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4. ควรเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงทุกระดับของสํานักงานอธิการบดี ที่จะแสดงให้
บุคลากรในสํานักงานอธิการบดีได้เห็นพ้องต้องกันว่า เมื่อนําระบบประกันคุณภาพเข้ามาใช้แล้วประสิทธิภาพการ
ทํางานจะเพิ่มขึ้น เช่น การทํางานง่ายขึ้น ทําให้ใช้เวลา คน เงิน และทรัพยากรน้อยลงต่อผลผลิตที่เท่ากัน 
ขณะเดียวกันคุณภาพของการทํางานก็มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น ระบบการทํางานมีความคล่องตัว แต่ละ
หน่วยงานมีทิศทางในการบริหารงานที่สอดคล้องกันและไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งทําให้ทัศนะ
คติที่มีต่อระบบประกันคุณภาพดีขึ้น ปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบราชการได้ดีขึ้น 
เนื่องจากระบบดังกล่าวได้ดําเนินงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วกว่า 10 ปี   

5. ควรกําหนดนโยบายให้ หลักสูตรการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) เป็นหลักสูตรหนึ่งในการเข้าสู่
ตําแหน่งผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยควรจัดเป็นประจําทุกปี สําหรับเตรียมผู้บริหารและ
พัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  

6. ควรมีหลักสูตร TQM สําหรับบุคลากรทั่วไป เพื่อให้เข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ทําให้
การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. บุคลากรของหน่วยงานสํานักงานประกันคุณภาพ ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ควรได้รับการพัฒนา
เพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารคุณภาพเป็นอย่างดีถึงดีมาก สามารถชี้แนะและอธิบาย
หน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่เกิดความคลุมเครือ 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. กระบวนการปรับปรุงงานของสถานพยาบาล มก. สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการ

ปรับปรุงงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับทุกหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี  
2. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทํางานของกองบริการการศึกษา และสํานักงานบริการ

วิชาการ สามารถเป็นแบบอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของการสร้างสุนทรียภาพในที่ทํางาน  
3. การติดต้ังระบบ ERP ของกองคลังเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับการทํางานที่ต้องใช้ความทุ่มเท ความ

อุตสาหะและมีความท้าทายสูง ความสําเรจ็ในการสถาปนาระบบ ERP จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการเงินและ
การคลัง ของ มก. อย่างมาก และเป็นผลงานที่น่าช่ืนชม และสมควรให้กําลังใจ  

4. การจัดทํา SAR ของสํานักงานอธิการบดี เป็นแบบอย่างของความร่วมมือของคณะกรรมการจัดทํา 
SAR ภายใต้ความคลุมเครือของระบบประกันคุณภาพ  

5. กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานของกองแผนงาน เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการ
วางแผนสําหรับทุกหน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี  

6. กระบวนการทําบัตรประจําตัวบุคลากร และระบบการติดตามผลงานการขอตําแหน่งทางวิชาการ
ของกองการเจ้าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนางานแบบ One stop service และการลดระยะเวลาการ
ทํางานอย่างมีนัยสําคัญ  

7. โครงการบ่มเพาะธุรกิจ เป็นแบบอย่างที่ดีของการบริการวิชาการและการสนับสนุนภารกิจการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม  
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ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
  หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
สามารถสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งใน ด้านการศึกษา การพัฒนานิสิต การพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบริการวิชาการแก่สังคม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ การพัฒนากายภาพ การเงินและงบประมาณ  และการบริหารจัดการ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ก้าว
ทันกับโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการศึกษานานาชาติที่สามารถขยายโอกาสทาง
การศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และเอื้อต่อการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต ทั้งทางด้านวิชาชีพ สติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย
และจิตใจ การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี การให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่เสริมสร้างรายได้ให้
มหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากร นิสิต รวมทั้งสามารถดําเนินการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดสู่เชิง
พาณิชย์ได้ สามารถนําองค์ความรู้ เทคโนโลยีและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไปขยายผลเชิงพาณิชย์ โดย
กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธ์ิในเทคโนโลยี 
  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักงานอธิการบดี มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามประเด็นที่หน่วยงาน
สามารถดําเนินการได้ครบถ้วนทุกประเด็น อย่างไรก็ตาม การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ควรพิจารณาดําเนินการ
ในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งอาจกําหนดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการในแต่ละประเด็น  
โดยมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 133 กิจกรรม มีการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 105 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 
20 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 8 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

หน่วยงาน 
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม 
แนวทางปรับปรุง/โครงการ/กิจกรรม (จํานวน)

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไมได้ดําเนินการ
1. กองกลาง 8 5 1 2

2. กองการเจ้าหนา้ที ่ 9 7 1 1

3. กองกิจการนิสิต 10 7 1 2

4. กองคลัง 5 4 1 0

5. กองบริการการศึกษา 10 9 1 0

6. กองแผนงาน 7 4 3 0

7. กองวิเทศสัมพันธ์ 7 3 3 1

8. กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่ 9 9 0 0

9. ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา 6 5 1 0
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หน่วยงาน 
จํานวนโครงการ/

กิจกรรม 
แนวทางปรับปรุง/โครงการ/กิจกรรม (จํานวน)

ดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไมได้ดําเนินการ
ทั่วไป 

10. สถานพยาบาล 6 4 2 0

11. สํานักงานตรวจสอบภายใน 7 7 0 0

12. สํานักงานกฎหมาย 6 6 0 0

13. หอจดหมายเหตุ 9 8 0 1

14. สํานักงานทรัพย์สิน 10 6 3 1

15. สํานักงานบรกิารวิชาการ 6 6 0 0

16. สํานักการกีฬา 8 6 2 0

17. ศูนย์การศึกษานานาชาติ 6 5 1 0

18. ดําเนินการในรปูของคณะกรรมการ 4 4 0 0

รวม 133 105 20 8

 โดยประเด็นที่หน่วยงานยังไม่ได้ดําเนินการ ได้แก่ 
1. การสํารวจความต้องการการจัดทําหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 
2. การจัดทําระบบสารสนเทศในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากร 
3. การจัดทําแบบสอบถามในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการให้บริการของหอประวัติ มก. 
4. การพิจารณาทบทวนภารกิจและความสามารถของหน่วยงานในการให้บริการวิชาการกับ

บุคคลภายนอก 
5. โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับการต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และการสร้างเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบให้เช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุของหน่วยงานภายใน มก. 
6. โครงการสัมมนา กองกลาง เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากรใน

หน่วยงาน 
7. การประชุมกองกลางเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
8. การประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิตเพื่อพิจารณากระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง

หน่วยงาน และหาแนวทางประสานงานความร่วมมือเพื่อลดขั้นตอน ความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบด ี
  สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 
2554 พบว่า มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และประเมินตนเอง ตาม
ตัวบ่งชี้บังคับ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.92 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เพิ่ม 3 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.33 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ 13 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 
3.81 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เพิ่ม 3 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ได้คุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

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

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันจันทรท์ี่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

09:00 – 09:30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมิน         
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

09:30 – 10:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหารสํานักงานอธิการบดี   
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลยวิทย์ ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินกลุ่มหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหาร 

- ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา  ดังนี้ 
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1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
- คณะกรรมการประเมินฯ ซกัถามเพิ่มเติม 

10:00 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจเอกสารหลักฐาน  
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

12:00 – 13:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี 

13:00 – 16:30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจเอกสารหลักฐาน  (ต่อ) 
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555       
09:00 – 10:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือ และตรวจเอกสารหลักฐานต่อ  

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
10:00 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม 1, 2, 3 ช้ัน 1 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
   10:00 – 10:40 น. - อาจารย์ที่รับบริการจากสํานักงานอธิการบดี                          จํานวน   6 คน  
   10:40 – 11:20 น. - บุคลากรที่รับบริการจากสํานักงานอธิการบดี                         จํานวน   8 คน 
   11:20 – 12:00 น. - กลุม่นิสิต                                                                   จํานวน 11 คน 
12:00 – 13:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 
13:00 – 16:30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์หัวหน้างานและเยี่ยมชม หน่วยงานละ 30 นาท ี
  13:00 – 13:30 น -  กองแผนงาน 
  13:30 – 14:00 น. -  กองการเจ้าหน้าที่ 
  14.00 – 14.30 น. -  กองคลัง 
  14:30 – 15:00 น. -  กองบริการการศึกษา 
  15:00 – 15:30 น. -  สํานักงานบริการวิชาการ 
  15:30 – 16:00 น. -  สํานักการกีฬา 
  16:00 – 16:30 น. -  ศูนย์การศึกษานานาชาติ 
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วันพฤหสับดีที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  
09:00 – 11:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
11:00 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี รับทราบ ณ ห้องประชุมกําพล อดุลยวิทย์ 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน 
ระหว่าง และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
สรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และกําหนดเวลาการประเมิน ผู้อํานวยการแนะนํา
ผู้บริหารของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินรับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่มารับบริการสํานักงานอธิการบดี 
จํานวน 25 คน ตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย จํานวน 7 หน่วยงาน ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมิน
ตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  

  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินฯ และนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บรหิาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน นําเสนอร่างรายงานผลการประเมินฯ ให้หนว่ยงานทักท้วง ปรับแก้ไข จัดทํารูปเล่ม
ส่งให้กับหน่วยงาน และสํานกังานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

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

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ได้คุณภาพดี รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 

 
 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 4.00 4.00 4.58 4.58 4.39 4.39 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 4.25 4.00 - - 4.40 4.20 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยภาพารวม 5.00 5.00 4.33 4.22 4.58 4.58 4.43 4.35  
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี  

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายตัวบ่งชี้ได้ดังนี้ 
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ตารางที ่3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

  2554 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.43 4.35
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.39 4.39
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.00 101,677.84 4.16 101,677.84 4.16 4.16 4.16

24,440.00 24,440.00 

หมายเหตุ : ใน 17 หน่วยงานมีหน่วยงานที่ได้ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่ํากว่า 3.5 คือ ได้ 3.30 คะแนน จาก 5 คะแนน 
(กองกลาง) และหน่วยงานที่เหลือมีระดับคะแนนสูงกว่า 3.51 ขึ้นไป 

2.2 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

หมายเหตุ : ทุกหน่วยงานควรมีการดําเนินการตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความสําเร็จในการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   4.40 4.20
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 6 6 6 4.00 4.00

หมายเหตุ : ยังไม่มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม แต่มีการบริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ท่ีมีผู้บริหารจากหน่วยงานย่อยมาเป็นกรรมการ เพื่อทําหน้าท่ีในการบริหาร
จัดการร่วมกัน 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 4 4 3.00 3.00

หมายเหตุ : ยังไม่มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ข้อ 6 มีการนําผลการประเมินและข้อเสอนแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

  2554 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 5 5.00 4.00

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 6  เนื่องจากไม่มีการประเมินแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากร เป็น
ลักษณะการประเมินรายบุคคล และข้อ 7 ยังไม่พบการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.00 807.00 93.73 807.00 93.73 5.00 5.00

861.00 861.00 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ   5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   3.00 3.00
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 5 5 4 3.00 3.00

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ ได้แก่ 
- ข้อ 2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน 

- ข้อ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

- ข้อ 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
- ข้อ 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 
- ข้อ 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   5.00 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
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  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดี โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารหน่วยงานย่อย

ทุกหน่วยงาน ในรูปของคณะกรรมการประกันคุณภาพ ทําให้มีโอกาสกําหนดทิศทางการดําเนินงานร่วมกัน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี   
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 

ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานหลายหน่วยของสํานักงานอธิการบดีอยู่ในระดับสูง 

ซึ่งเป็นผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมสูงไปด้วย ดังนั้น ควรมีการให้กําลังใจและยกย่องหน่วยงานน้ันๆ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างที่ดีกับหน่วยงานอื่น  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. หลายหน่วยงานของสํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบภารกิจ

หลัก อยู่ในระดับน้อยกว่า 3 คะแนน ดังนั้น ควรเร่งหาแนวทางสร้างความเข้าใจและความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน
พัฒนาผลการดําเนินงานในองค์ประกอบนี้ให้มีความใกล้เคียงกัน เพื่อให้ระดับความสําเร็จของการให้บริการอัน
เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานทั้งหมดอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน  

2. หลายหน่วยงานยังขาดการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ สํานักงานอธิการบดีจึงควรกําหนด
ว่าทุกหน่วยงานต้องมีแผนงาน/กิจกรรมสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อนํามาจัดทําแผนดําเนินงานของ
การให้บริการเชิงรุก  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ

จัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
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1. มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะอย่างเป็นจํานวนมากในหลายหน่วยงานที่
สังกัดสํานักงานอธิการบดี หากมีการกําหนดเป้าหมายในประเด็นความรู้ที่ต้องการได้รับจากบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ดังกล่าวได้ชัดเจนในแต่ละเรื่อง จะทําให้บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ สามารถเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลดังกล่าว และสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ 

2. หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานต่างๆ ของ
ตนเองจํานวนมาก ทําให้หน่วยงานสามารถค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี หรือเทคนิคองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีการจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน และบางหน่วยงาน 
เช่น สถานพยาบาล มีคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ที่ครบถ้วน 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้กําหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงานอย่างชัดเจน และยังขาดการกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายว่า กลุ่มใดควรจะได้รับการ
ถ่ายทอดทักษะและพัฒนาความรู้ในเรื่องใด 

2. ยังขาดการประเมินผลการดําเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง พบเพียงการติดตามและสรุปผลใน
บางประเด็นเท่านั้น  

ข้อเสนอแนะ 
1. ทุกหน่วยงานควรจะกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย กําหนดประเด็นความรู้ที่ต้องการได้รับการ

ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  

2. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดี มาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดําเนินงานให้เกิดการพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น 

3. ควรมีขั้นตอนและกลไกในการที่จะให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
เพื่อจะได้รายงานผลสําเร็จ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อผู้บริหารของหน่วยงานต่อไป 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- สํานักงานอธิการบดีมีระบบและมาตรการที่เข้มแข็งในการกํากับดูแลระบบการเงินของหน่วยงาน

ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําให้หน่วยงานต่างๆ มีการจัดทํารายงานอย่างเป็นระบบ ทําให้ผู้บริหาร
ทราบถึงสถานะการเงินที่เป็นปัจจุบัน   
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานของสํานักงานอธิการบดี มีสปิริตในการทํางาน ให้ความร่วมมือ

และช่วยเหลือในการทํา SAR ของสํานักงานอธิการบดีเป็นอย่างดี ถึงแม้จะรู้สึกลําบากใจ และบางหน่วยงานยังไม่
ค่อยเข้าใจกับเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับเท่าที่ควร  

2. ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานทุ่มเทให้กับการทํางานและมีความอดทน อดกลั้นต่อการทํางานภายใต้
ภาวะความกดดันที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อสังคม เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. เกณฑ์มาตรฐานข้อบ่งชี้ที่ 5.1 ยังขาดความชัดเจนในเกณฑ์มาตรฐานบางข้อ เช่น ข้อ 3 ทําให้ตัวบ่งชี้

ที่ 5.2, 5.3 และ 5.4 ไม่ค่อยมีความหมายที่เป็นเป้าหมายในเชิงคุณภาพ  
2. โครงสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพยังไม่เข้มแข็ง ผู้บริหารบางส่วนยังขาดความรู้และ

ความเข้าใจในความหมายของระบบประกันคุณภาพ ส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพ ขาดความชัดเจน มองไม่เห็น
ประโยชน์ของการบริหารงานในเชิงบริหารคุณภาพ และทิศทางในการปรับปรุงแก้ไขระบบให้ดีขึ้น ยังไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

3. เนื่องจากสํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย หน่วยงานที่มีความแตกต่างกันในภารกิจค่อนข้างมาก 
ทําให้เนื้อหาในระบบประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานถูกตีความแตกต่างกันในเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้
เดียวกัน นอกจากนี้การประสานงานในการที่จะเช่ือมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาเป็นข้อมูลในภาพรวมของ
สํานักงานอธิการบดี ยังขาดผู้บริหารระดับสูงที่จะมากํากับดูแล ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงควรจะลงมากํากับดูแล
อย่างใกล้ชิด และทําหน้าที่ประสานงาน ทําความเข้าใจกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพของทุก
หน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม  
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1. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน (โครงการ Best Improvement Awards)  
2. แต่ละหน่วยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหน่วยงานเป็นงานปกติภายใต้การดูแลและ

ขับเคลื่อนของ ผอ. รองและผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ดูแลแต่ละหน่วยงาน 
3. มีความพยายามในการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในการจัดอบรมแต่ละครั้ง เพื่อ

การปรับปรุงการจัดอบรมให้ดีขึ้น  

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้การอบรมความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและกระบวนการแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มผู้พัฒนาและปรับปรุง

งาน รวมทั้งสร้างทัศนะเชิงบวกในการปรับปรุงงานในหน่วยงาน  
2. ผู้บริหารควรพัฒนาระบบและกลไกการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรักษามาตรฐานผลและ

กระบวนการการดําเนินงาน เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงงานต่อไป  
3. ขยายการปรับปรุงงานให้ครอบคลุมหน่วยงานเพิ่มขึ้นและจํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมาก

ขึ้น  
4. ยกระดับโครงการ Best Improvement Awards ให้เป็นโครงการที่ย่ังยืน คือมีระบบและกลไกการ

ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานของระบบและกลไก และส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
อย่างกว้างขวาง  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2554 
สํานัก กรรมการ

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผน
ดําเนินการ 

 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 8

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 4.16 4.16

- ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยต่อจํานวนคนที่ตอบแบบสอบถาม 
ของทุกโครงการกิจกรรม 

คะแนน 101,677.84 101,677.84

-   ผลรวมของจํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของทุกโครงการ
กิจกรรม 

คะแนน 24,440.00 24,440.00

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคลอ้งกับความ
ต้องการของผูร้บับริการ 

ข้อ 4 4 4

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5
องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ  
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร

ทุกระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 6 6 6

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 4 4

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 5

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏบิัติงาน ทัง้ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.00 93.73 93.73

- จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาฯ คน 807 807

- จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 861.00 861.00

องค์ประกอบที ่4  การเงินและงบประมาณ  
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7
องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 5 5 4
องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2554 
สํานัก กรรมการ

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5
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ภาคผนวกที่ 2  
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มอาจารย์ทีม่ารับบริการ   จํานวน 6 คน 
1. การให้บริการของหน่วยงานย่อยในสังกัดสาํนักงานอธิการบดี 

- เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้คําแนะนําและข้อมลูต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งให้
ความร่วมมือในการดําเนินงานต่างๆ ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่มาขอรับบริการ 

- กองบริการการศึกษา มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการจัดทาํโปสเตอร์  

- กองคลัง มีระบบการทํางานค่อนข้างมาก แต่มีความพึงพอใจในการให้บริการ อยู่ในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณาด้านความสะดวกสบาย อยู่ในระดับดี แต่ความรวดเร็วอยู่ในระดับพอใช้  

- กองวิเทศสัมพันธ์ มีการประสานงานที่ดี และมีการติดตามการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
- ทุกกองให้ความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดี มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น และรวดเร็ว 

เช่น การถ่ายรูปทําบัตรที่สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น ของกองการเจ้าหน้าที่ การปรับอัตราค่าธรรมเนียม
การโอนเงินให้กับธนาคาร ของกองคลัง 

- การขอผลงานทางวิชาการล่าช้า เนื่องจากการกําหนดผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่านค่อนข้างลําบาก แต่
อธิการบดีได้ให้ความสําคัญในการติดตามในที่ประชุม อ.ก.ม. ซึ่งประธาน กพว. ได้มีการปรับกระบวนการ
ในการติดตาม กํากับดูแล และมอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานงานกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ส่งผลงานตามเวลาที่กําหนด ทําให้กระบวนการเสร็จเร็วขึ้น ประมาณ 8 เดือน โดยให้มี
การติดตามสรุปความก้าวหน้าทุกเดือน 

2. ข้อเสนอแนะ 
- ควรวางระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ ให้ได้รับการพัฒนาและมตํีาแหน่งงานที่สูงขึ้น เพื่อรักษา

คนเก่งคนดีให้คงอยู่กับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
- ควรปรับปรุงเส้นทางการเดินรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ใหส้ะดวกและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้

ง่าย  
- ควรจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย และคา่โดยสารที่เป็น

ธรรม เช่น การกําหนดอัตราค่าบริการที่ชัดเจน การจัดพ้ืนที่จอดรถในบรเิวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
- ควรเพิ่มแพทยแ์ผนกทันตกรรม และขยายพื้นที่การให้บริการนอกเวลาของสถานพยาบาล 
- การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประกันสุขภาพ ของพนักงานเงินงบประมาณ ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่าย

ได้โดยตรง ต้องมาประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อยื่นหลักฐานในการเบิกกับบริษัทประกันสุขภาพ 
ซึ่งไม่ทราบระยะเวลาที่ชัดเจนในการโอนเงินเข้าบัญชี ควรมีการแจ้งข้อมูลให้พนักงานรับทราบ 

- กระบวนการส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ มคีวามล่าช้า ควรกําหนดกรอบระยะเวลาในการส่งเอกสาร
ให้รวดเร็วขึ้น 
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3. หน่วยงานที่มีความประทับใจใน 3 อันดับแรก ส่วนใหญ่มีความประทับใจกับหน่วยงานที่มีการติดต่อ
ประสานงานเป็นประจํา ได้แก่ กองวิเทศสมัพันธ์ กองบริการการศึกษา สํานักงานบริการวิชาการ กองการ
เจ้าหน้าที่ กองคลัง กองกลาง ศูนย์วิชาบูรณาการฯ 

4. การสํารวจความต้องการจากหน่วยงาน ส่วนใหญ่ไม่มีแบบสอบถามอย่างชัดเจน เป็นลักษณะการพูดคุย เพื่อ
สอบถามความต้องการและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 
5. หน่วยงานส่วนใหญม่ีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เห็นอย่างชัดเจน เช่น  

- การปรับปรุงเอกสารการจัดโครงการ ของกองวิเทศสัมพันธ์ 
- การปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ ของกองบริการการศึกษา  
- การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการทางวิชาการ ของสํานักงานบริการวิชาการ  

กลุ่มบุคลากรที่มารับบริการ   จํานวน 8 คน 
1. การให้บริการของหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ส่วนใหญม่ีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้น เช่น 
- กองบริการการศึกษา มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการฐานข้อมูลด้านหลักสูตร และมีการให้คําแนะนํา

ที่ดีในการปรับปรุงหลักสูตร ทําให้รับทราบขั้นตอน และมคีวามเข้าใจที่ถกูต้องในการปรับปรุงหลักสูตร
มากขึ้น 

- กองคลัง มีการให้คําปรึกษาทีดี่ และมีการพฒันาปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น เช่น การเบิกค่า
รักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตร 

- กองการเจ้าหน้าที่ มีการปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น เช่น การทําบัตรใหม่สําหรบัข้าราชการและ
บุคลากร  

- สถานพยาบาล มีการให้บริการที่ดี รวดเร็วขึ้น และมสีภาพแวดล้อมที่สะอาด แต่ค่ารักษาพยาบาลของ
พนักงานเงินงบประมาณ ต้องสํารองจ่ายเงินไปก่อน และนํามายื่นให้กับกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อติดต่อกับ
บริษัทประกันสุขภาพในการโอนเงินคืนให้ภายหลัง 

- สํานักงานกฎหมาย มีการให้บริการที่ดี ซึ่งต้องมีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
แต่เนื่องจากมีจํานวนบุคลากรตําแหน่งนิติกรน้อย ทําให้มกีารปรับเปลี่ยนบุคลากรอยู่เสมอ จึงไม่เข้าใจ
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน รวมทั้งสวัสดิการน้อย และสถานที่ทํางานคับแคบ 

- หอจดหมายเหตุ มีการจัดนิทรรศการร่วมกันกับสํานักหอสมุด เช่น ประเพณีพระราชทานปริญญาบัตร 
โดยได้รับความร่วมมือเกี่ยวข้องข้อมูลประวัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี แต่ควรประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จัก และมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น 

- กองแผนงาน มีพัฒนาการการให้บริการทีดี่ สามารถใหค้าํแนะนําได้เป็นอย่างดี โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูล
บนเว็บไซต์ ทําให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานบางเรื่องที่ต้องมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายการปรับปรุงหลังน้ําท่วม ควรมีการประสานงาน
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ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง) เพื่อให้มคีวามเข้าใจที่ตรงกัน ในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
เบิกจ่าย เพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่กําหนด  

- สํานักงานบริการวิชาการ มีระบบการให้บริการที่ดี ในการให้บริการโครงการพัฒนาวิชาการ ต้ังแต่การขอ
อนุมัติโครงการ การเบิกจ่ายเงิน ทําให้สามารถดําเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด แต่การรับเงิน
ต้องไปตรวจสอบกับกองคลัง ควรปรับกระบวนการเบิกจ่ายเงินให้สามารถตรวจสอบได้จากสํานักงาน
บริการวิชาการโดยตรง เพื่อให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น 

- กองกลาง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อนําเสนอเข้าที่ประชุมคณบดีได้เป็นอย่างดี  
- งานประชาสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือและใหค้วามอนุเคราะห์ในการเป็นพิธีกรดําเนินรายการ และถ่ายภาพ

ได้เป็นอย่างดี 
- กองยานพาหนะฯ มีการปรับอัตราค่าจอดรถในอาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งมีราคาคอ่นข้างแพง และควรมีการ

ตรวจสอบการใช้งานของลิฟต์ภายในอาคารจอดรถอย่างสม่ําเสมอ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผู้ใช้
อาคารจอดรถ 

- สํานักงานทรัพย์สิน มีการดูแลอาคารสวัสดิการเป็นอย่างดี สะอาด สะดวก สวยงาม แต่ควรปรับปรุง
กระบวนการจ่ายเงินค่าเงินเช่าห้อง ซึ่งไม่จําเป็นต้องไปโอนเงินที่ธนาคาร และนําไป Pay in ไปมอบให้
สํานักงานทรัพย์สินอีกครั้ง ควรบริหารจัดการให้เบ็ดเสร็จที่สํานักงานทรัพย์สิน 

2. มีการจัดทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามการให้บริการ  
- กองการเจ้าหน้าที่ มีแบบสอบถามการให้บรกิารของงานต่างๆ เช่น งานทําบัตรบุคลากร งานสวัสดิการ 

งานรับรองเงินเดือน  
- กองกลาง มีแบบสอบถามการให้บริการงานสืบค้นข้อมูลเอกสาร  
- กองแผนงาน มีการสํารวจความต้องการในรูปแบบของงานวิจัยสถาบัน 
- กองคลัง มีการสํารวจ 6 เดือนครั้ง   

3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 
- พนักงานรักษาความปลอดภัย มีการปรับเปลีย่นบ่อย ทําใหไ้ม่สามารถใหข้อ้มูลสถานที่ของหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยกับผู้มาติดต่อได้ 
- ควรมีจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ในการปรับอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม และมมีาตรการ

ควบคุมดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
- สํานักงานทรัพย์สิน ควรมีการทบทวนการปรับอัตราค่าที่พักสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการ

ปรับอัตราค่าเช่าสูงขึ้น และค่าสาธารณูปโภคสูงกว่าอัตราปกติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการจัด
สวัสดิการให้กับบุคลากรอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ 
ภายในอาคารที่พัก อย่างสม่าํเสมอ และควรมีระบบการป้องกันความปลอดภัยระหว่างห้องพัก  

- กองยานพาหนะฯ ควรมีการควบคุมดูแลการให้บริการของรถจักรยานยนต์รับจ้าง และกํากับดูแลการ
บริหารจัดการรถสวัสดิการ เพื่อให้สามารถให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนได้อย่างเพียงพอ  
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- กองกิจการนิสิต ควรมีมาตรการในการควบคุมดูแลการแต่งกายของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

- สํานักงานกฎหมาย ควรจัดพ้ืนที่รองรับบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
4. หน่วยงานที่ประทับใจ 3 อันดับแรก โดยส่วนใหญ่ประทับใจกับหน่วยงานท่ีมารับบริการเป็นประจํา  

กลุ่มนิสิตที่มารับบริการ    จํานวน 11 คน 
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 

- ควรจัดรถสวัสดิการบริการนิสิต ให้เพียงพอกับความต้องการนิสิต ในช่วงเวลาเร่งด่วน 
- ควรมีการปรับปรุงสนามแข่งขันบาสเกตบอล เนื่องจากมีสภาพพื้นผิวไม่เอื้อกับการจัดการแข่งขัน และ

แป้นบาสชํารุด   
- ควรปรับปรุงสนามอินทรีจันทรสถิตย์ ให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้สะดวกในทุกสภาวะการณ์ ทั้งลู่ว่ิง

ในสนาม และสนามฟุตบอล  
- ห้องน้ําในศูนย์เรียนรวม ควรเปิดให้บริการตลอดเวลา เนื่องจากมีการปิดล็อกไม่ให้นิสติเข้าใช้งาน 
- ศูนย์เรียนรวม 4 ควรมีแก้วน้ําบริการในแต่ละชั้น  
- ควรปรับปรุงดูแลบริเวณโดยรอบโรงอาหารคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีการเปิดฝาท่อ และพื้นถนนไม่

เรียบ อาจทําให้เกิดอันตรายได้ 
- ควรมีการติดต้ังไฟฟ้าในช่วงทางเดินให้สว่างเพียงพอ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนิสิตที่เรียนภาคพิเศษ 
- ควรมีการตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ถูกสุขอนามยั 
- ควรมีกล้องวงจรปิดให้ทั่วถึง เนื่องจากมีของหายเป็นประจํา  
- ควรมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ในบริเวณอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ คณะ และหอพักต่างๆ ให้

นิสิตสามารถใช้งานได้สะดวก  
- ศูนย์การศึกษานานาชาติ ควรมีบทบาทสําคญัในการเป็นศนูย์กลางการดูแลนิสิตนานาชาติในการใช้

ชีวิตประจําวัน หรือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิต ได้มโีอกาสพบปะ และมีการจัด
กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน เนื่องจากช่วงเวลาการจัดการ
เรียนการสอนไม่ตรงกัน  

2. ปัญหาที่พบ 
- รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีการปรับขึ้นราคาไม่แจ้งล่วงหน้า 
- โรงอาหาร มีจํานวนไม่เพียงพอในช่วงเวลาก่อนเที่ยง แต่มีราคาไม่แพง  
- ร้านค้าที่เปิดบริการตามศูนย์เรียนรวม มีราคาสินค้าสูงกว่าปกติ  
- ยังไม่มีการจัดต้ังชุมนุมนิสิตนานาชาติ เนื่องจากมีข้อกําหนดต่างๆ ในการดําเนินงาน และต้องมีผลงาน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดจึงจะจัดต้ังได้ 
- ยังไม่มีการเตรียมการที่ดี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เช่น ป้ายบอกทางมีแต่

ภาษาไทย ทําให้นิสิตต่างชาติ เดินทางไม่สะดวก ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ เนื่องจากข้อมูล
ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ไมไ่ด้รับความชัดเจนในการตอบ
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ข้อมูล โดยส่วนใหญ่ประสานงานกับศูนย์การศึกษานานาชาติ จึงไม่ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน
เท่าที่ควร 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

ผู้บริหารสํานกังานอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงาน  
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 

 

 
 

การตรวจเอกสารหลักฐาน 
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การสัมภาษณ ์(กลุ่มอาจารย์ บุคลากร และนสิิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
 

                              กองแผนงาน                                            กองการเจ้าหน้าท่ี 
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                    กองคลัง           กองบริการการศึกษา 
  

  สํานักงานบริการวิชาการ                      สํานักการกีฬา 
 

         
ศูนย์การศึกษานานาชาต ิ
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รายงานผลการประเมิน 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ 
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