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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  ประจําปี

การศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12  ตัวบ่งชี้ โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดาํเนินการ   

- 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก - 5.00 4.56 4.70 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 2.50  - 3.00 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 3.00 - 3.00 
องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 3.00 - 3.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 3.11  4.56 3.51 

ผลการประเมิน ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดี 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
ภาพรวม 

1. สํานักวิทยาเขตมีระบบและกลไกในด้านการประกันคุณภาพ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยกับ
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และมีการจัดอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในหลายประเด็น      
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการจัดทําแผนกลยุทธ์และการจดัทําแผนปฏิบัติงานประจําปี รวมถึงการตั้งค่าเป้าหมาย
ของแต่ละกอง/ศูนย์ยังขาดความชัดเจน จึงควรให้ความสาํคัญกับการจัดทําแผนทีม่ีความชัดเจนมากขึ้น และมกีาร
ถ่ายทอดแผนให้บุคลากรในกอง/ศูนย์ได้รับทราบทั่วกัน 
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2. มีการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างวิทยาเขตบางเขนและสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนเป็นประจาํ
สม่ําเสมอ มีการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการบริหารและการดําเนินการที่เป็นปัจจุบันของผู้บริหารสถาบัน 
และผู้อํานวยการกอง/ผู้อํานวยการศูนย์ก็ได้จัดประชุมสม่ําเสมอทุกสัปดาห์เช่นกัน แต่เมือ่พิจารณาจากรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตฯ จะเห็นได้ว่า มีลักษณะการประชุมที่ติดตามงานมากกว่า
การพิจารณาหารือในเรื่องที่เป็นนโยบายและการบันทึกรายงานการประชุมสั้น รวบรัด ขาดรายละเอียดที่สาํคัญไม่
สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อเกิดปัญหา หรือความไม่ชัดเจนในการทํางานด้านต่างๆของกอง/ศูนย์ได้   

3. บุคลากรในองค์กรมีความต้ังใจในการทํางาน รักองค์กร และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
พัฒนาองค์กร แต่หน่วยงานขาดการกําหนดทิศทางในการพัฒนาการดําเนินงานอย่างชัดเจน 

4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองทําได้เรียบร้อย มีคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบและ
ประสานงานปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง และเรียบร้อย แต่รายการเอกสารอ้างอิงหลายรายการไม่ตรงกับเกณฑ์
มาตรฐานและยังขาดความเชื่อมโยงในเรื่องของการรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขต
และผลการดําเนินงานของกอง/ศูนย์ 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1.  โครงการลดค่าอาหารทําการนอกเวลา  (งานอนามัย กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน))   
สามารถลดค่าอาหารทําการนอกเวลาได้ถึง  52.20% ทําให้วิทยาเขต สามารถประหยัดงบประมาณลงถึง   

137,920 – 65,920 = 72,000  บาท 
2. โครงการใหบ้ริการเอกสารระบบออนไลน์  
เป็นโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการซึ่งเป็นภารกิจหลักของการทํางาน ลดการสูญเสียเวลาใน

การติดต่อ สะดวก และลดความเสี่ยงในเรื่องของข้อผิดพลาด หลังจากมีการประเมินผลแล้วควรนําผลการประเมนิ
มาปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น โครงการนี้ทําให้ผู้ใชบ้ริการคือนิสิต สามารถขอเอกสารทางการศึกษาได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

3. การประชุมถกแถลงระดับผู้บริหารของหน่วยงาน  
วิทยาเขตมีการสื่อสารในองค์กรที่ดี มีการรับทราบความเคลื่อนไหวปัจจุบันด้านการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างสม่ําเสมอ และมีการจัดประชุมถกแถลงผู้บริหารของสํานักงานวิทยาเขตทุกสัปดาห์ทําให้
ผู้บริหารได้รับทราบ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และนําไปหารือในกอง/ศูนย์ เพื่อดําเนินการด้านต่างๆ ที่
สนองนโยบายมหาวิทยาลัยต่อไป 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรผลักดันให้พัฒนา ระบบ E-Officeอย่างต่อเนื่อง และใช้งานระบบให้เต็มรูปแบบ  
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ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย   
1. การสนับสนนุพันธกิจด้านการบริหารจัดการ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนมีความพยายามใน

การลดค่าใช้จ่ายในโครงการลดค่าอาหารทําการนอกเวลา  นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ โดยกองบริการการศึกษา  (กําแพงแสน) ได้เพิ่มช่องทางเปิดให้บริการในช่วงพักเที่ยง ทําใหผู้้รับบริการที่
เป็นนิสิต และอาจารย์สามารถมาใช้บริการได้ตลอดทั้งวันโดยไม่ติดขัด นับเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น  

2. การสนับสนนุพันธกิจด้านการเรียนการสอน พบว่าเป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการ
สอนในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของการขยายโอกาสและการสร้างเครือข่ายการศึกษา เพื่อให้เยาวชน
ในเขตภูมิภาคตะวันตกได้รับโอกาสทางการศึกษาหาความรู้จากมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โครงการก้าวสู่ เค.ยู. เรียนรู้ล่วงหน้า การพัฒนาระบบสนับสนุน
ด้านการเรียนการสอนให้กับนิสิตและอาจารย์ เช่น การใหบ้ริการเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ การพัฒนาด้าน
อาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอน เช่น โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม 1  

3. การสนับสนนุพันธกิจด้านการบริการวิชาการ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีส่วนสนับสนนุ
ในกิจกรรมการบริการวิชาการ โดยเป็นส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมบรกิารวิชาการของวิทยาเขตกําแพงแสนใน
หลายโครงการ อาทิ โครงการ 9 บวร โครงการมหาวิทยาลัยชาวนา  

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มี
ความโดดเด่นและเป็นแกนนาํในการจัดกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มบุีคลากรจํานวนมากจากทุก
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม จนเป็นวัฒนธรรม “สังคมครอบครัว” ที่เขม้แข็งในวิทยาเขต 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 16 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 13 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 3
กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 



 4 
 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 

องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
แล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 30 
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554  พบว่า มีผลการดําเนินงาน 21 ตัวบ่งชี้ จาก 21 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดย
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.06 อยู่ในเกณฑ์ ดี  เปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 3.27  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

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 
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กําหนดการประเมิน 
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 
เวลา 09.00-09.30 น.
  

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือ ประชุมวิชาการ 2 ช้ัน 2 อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

เวลา 09.30-10.30 น.
  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ณ ห้อง
ประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 - ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนกล่าวต้อนรับ นําเสนอข้อมูลสรุปผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนํากรรมการ พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์ของ
การประเมินฯ 

 - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45- 12.00 น.
   

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมวิชาการ 2 ช้ัน 2 อาคาร
ศูนย์มหาวิทยาลัย 

เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง ช้ัน 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย 
เวลา 13.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 
วันพฤหสับดีที ่28 มิถุนายน 2555 
เวลา 08.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงานสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
  - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.
  - กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
  - กองธุรการ (กําแพงแสน)
  - กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  13.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร ห้องประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 2 อาคารศูนย์

มหาวิทยาลัย 
เวลา  13.00-14.00 น. กลุ่มที ่1   ผู้รบับริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (จํานวน 8 คน) ได้แก่ 

- บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (จาํนวน 4 คน) 
     - นิสิต (จํานวน 4 คน) 

เวลา  14.00-15.00 น. กลุ่มที ่2   ผู้อํานวยการสํานักฯ/ผู้อํานวยการกอง/ผู้อํานวยการศูนย์  (จาํนวน 5 คน)
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เวลา  15.00-16.00 น. กลุ่มที ่3   บุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   (จํานวน 8 คน) ได้แก่ 
   - ข้าราชการ   (จํานวน 2 คน) 

  - พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้  (จํานวน 2 คน)  
  - ลูกจ้างประจํา (จํานวน 2 คน) 
  - ลูกจ้างชั่วคราว (จํานวน 2 คน) 
 

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 
เวลา  08.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ ทุกองค์ประกอบ 
เวลา  12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา  13.00-14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ ทุกองค์ประกอบ (ต่อ) 
เวลา  14.00-15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน รับทราบ  ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 2 
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2554 ได้

ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้
ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

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 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   



 7 
 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- 4.00 - 4.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 5.00 4.56 4.70 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 2.50  - 3.00 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 3.00 - 3.00 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- 3.00 - 3.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 3.11  4.56 3.51 
ผลการประเมิน ดีมาก พอใช ้ ดีมาก ดี 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของสํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 3.51
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 4.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 6 4.00 
หมายเหตุ : ข้อ 7 : ขาดการประเมินผล   
               ข้อ 8 : ไม่มีการประเมินผลจึงไม่สามารถนําผลจากการประเมินไปปรับปรุง (ไม่ครบวงจร PDCA)  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.70 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.54 46,018.74 

4.11 4.11 
11,200  

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 3.00 
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 6 5 3.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 2 2.00
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 4.00
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 1 1.00
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 90 428 90.68 5.00

472 

หมายเหตุ :  
ตัวบ่งชี้ 3.1 : ข้อ 4  ไม่พบการประชุมบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตรวมกัน ปีละ 2 ครั้ง 
                 ข้อ 7  ไม่มีการประเมินผลการบริหารงานของสํานักงานวิทยาเขตโดยคณะกรรมการประจํา  
ตัวบ่งชี้ 3.2 : ข้อ 3 และข้อ 4 และข้อ 5: ไม่พบหลักฐาน (เอกสรในข้อ 5 นั้น เอกสารที่จัดทําต้องเกิดจากการเรียนรู้      
                 จากกระบวนการที่ 7 ของวิธีการจัดการความรู้) 
ตัวบ่งชี้ 3.3 : ข้อ 6 ไม่พบเอกสารหลักฐาน    
ตัวบ่งชี้ 3.4 : ข้อ 1-2 และ 4-7 ไม่พบเอกสารหลักฐาน 

 

 

 

 



 9 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดําเนินงาน  
2554 

คะแนน
ประเมิน 

 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 3.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 5 3.00 

หมายเหตุ :  ข้อ 4   มีรายงานทางการเงินตามรายไตรมาสแต่ไม่พบการรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
                ข้อ 7   มีการติดตามผลการใช้เงินแต่ยังขาดการนําข้อมูลจากรายงานไปวางแผนและตัดสินใจ  
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 5 3.00 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 3.00 
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 5 3 3.00

หมายเหตุ :  ไม่พบการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 และ ข้อ 5 ซ่ึงจากเอกสารการประเมินระดับกอง/ศูนย์ และจากการ
สัมภาษณ์ พบว่ามีการกําหนดกระบวนการในหน่วยงานทุกหน่วยงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์องค์ประกอบ  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00  ได้คุณภาพระดับ ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 1.บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการเชื่อมโยงการทํางานให้เข้ากับการประกันคุณภาพ มีการทําโครงการ
และกิจกรรมเป็นจํานวนมากในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และมีการจัดให้เข้าอยู่ในแผนงาน 8 ด้าน ของแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานวิทยาเขต แต่ยังขาดกรอบการทํางานที่ชัดเจนซึ่งกําหนดว่ากอง/ศูนย์ แต่ละแห่งมี
แผนปฏิบัติการด้านใดบ้างและจะมีโครงการรองรับในแต่ละด้านอย่างไร  
        ควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยทุธ์และการตั้งตัวช้ีวัด และค่า
เป้าหมาย เพื่อให้กอง/ศูนย์ เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นแผนทีส่อดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
      2. การจัดทําแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ควรกําหนดค่าเป้าหมายให้ครบทุกตัวบ่งชี้ ประเมินผลตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์และนําผล
ประเมินไปปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี (ดําเนินการให้ครบวงจร PDCA) 
    3. การกําหนดโครงการ หรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปี ควรเน้นการจัดทําโครงการหรือ
กิจกรรม เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ได้ นาํไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน ์ 

 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจ
หลัก จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. มีรูปแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน  คือ โครงการ 9 บวร 
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ อันจะนําไปสู่การกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปี แต่ 

ไม่ครบทุกกอง  
2. เกณฑ์ที่ใช้ควรปรับให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
3. ควรเลือกประเมินความพึงพอใจฯ ในกิจกรรม / โครงการ ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน และแยก

ออกจากการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. ควรมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในภารกิจหลักของแต่ละกองอย่างต่อเนื่องและ

สม่ําเสมอ และแยกออกจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 3 การบริหาร

และการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. บางกองมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดขึ้น จึงทําให้สามารถกํากับดูแล  
และประเมินผลการดําเนินงาน ได้อย่างชัดเจน 
 2. มีการจัดประชุมถกแถลงที่ต่อเนื่อง และสม่ําเสมอในระดับผู้บริหาร 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารควรสนับสนุนการปรับลดขั้นตอนกระบวนการการบริหารจัดการ โดยการมอบอํานาจการ
ตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติระดับถัดไป  เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกาํกับและตรวจสอบเพื่อให้เกิดความม่ันใจ
ว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ และมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ 

2. ผู้บริหารควรจัดให้มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 

3. กรรมการประจําหน่วยงานควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน 
โดยยึดหลักการประเมินที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

4. ควรมแีผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์ และถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงไปสู่
บุคลากรในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และมีการสื่อสารทําความเข้าใจกันอย่างสม่ําเสมอ 
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5. ควรจัดระบบ / ช่องทาง การสื่อสารเพื่อให้มีการถ่ายทอดนโยบาย / แผนปฏิบัติการ / เป้าหมาย / 
ตัวช้ีวัดไปสู่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง เช่น มีการจัดประชุมกองเป็นประจําทุกเดือน มีระบบการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

6. ควรมแีผนพฒันาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

7. ควรมีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร (MIS) ที่สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงและเป็น
ปัจจุบัน  
 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 4 การเงิน
และงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และมีการวิเคราะห์แผนการใช้งบประมาณ  
  

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพ
ระดับ พอใช้  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการนาํเอาระบบสารสนเทศมาใชใ้นการให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ควรมีการพัฒนาและจัดทําแผนว่าจะพัฒนาระบบนี้ให้เกิดการขยายงานมาก
ขึ้นและดีขึ้นได้อย่างไร โดยอาจกําหนดขอบเขตของการจัดทําที่เป็นไปได้ภายใต้ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้เกิดผล
งานได้อย่างแท้จริง 

2. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ควรกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน  

 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1. กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) สามารถดําเนินการตามตัวบ่งชี้นี้ได้อย่างสําเร็จลุล่วง เพื่อให้เกิด

การดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ควรนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง และวิเคราะห์ว่า ยังมียังมีกระบวนการงาน
ส่วนใดอีกที่ต้องแก้ไขปรับปรุง และขยายผลไปสู่กระบวนการดําเนินงานหลักอ่ืนๆ ที่จะนํามาปรับปรุงต่อไป  

2. กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ควรทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับกอง/ศูนย์อ่ืนโดยใช้เครื่องมือ KM 
แสดงตัวอย่างวิธีการทําและให้คําปรึกษาเพื่อให้กอง/ศูนย์อ่ืน ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงานของ
ตนเอง โดยมีมาตรการกําหนดให้แต่ละกอง/ศูนย์ กําหนดโครงการที่จะปรับปรุงกระบวนงานอย่างน้อยกอง/ศูนย์
ละ 1 กระบวนงานต่อปี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 
 

 
 

ตวัตัง้ ตวัตัง้
ตวัหาร ตวัหาร

4.51 3.51
4 4

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 7 4 4
4.70 4.70

46,048.74 46,048.74
11,200.00 11,200.00

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

ข้อ 5 5.00 5.00

2.3 การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

ข้อ 5 5.00 5.00

4.60 3.00
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน

ข้อ 6 4.00 3.00

3.2 การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5.00 2.00
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 4.00 4.00
3.4 ระบบการพฒันาบุคลากร ข้อ 6 5.00 1.00

432.00 428.00

432.00 472.00

5.00 3.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 5.00 3.00

3.00 3.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน
ข้อ 7 3.00 3.00

5.00 3.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพฒันาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ข้อ 5 5.00 3.00

หน่วย

4.11 4.11 4.11

คะแนนผลการประเมิน

หน่วยงาน กรรมการ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตวับ่งช้ี)

กรรมการหน่วยงาน

6

องค์ประกอบที่ 3 การบรหิารและการจัดการ
6 5

ผลลัพธ์ (% 
หรอืสัดส่วน)

องค์ประกอบที่ 1  ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตวับ่งช้ี

เป้าหมาย
2554

3.54

5 5

4.11

5 5

5 3

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
5 5

5.00

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
7 5

90.6890 5.003.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพฒันาความรู้
 และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ

ร้อยละ

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรบัปรงุระบบดําเนินงาน

100.00
7 1

ตวับ่งช้ี ผลการดําเนินงาน ปี 2554

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก

5 5

ผลลัพธ์ (% หรอื
สัดส่วน)

2.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย

5 2

7
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มผู้ใชบ้ริการ 
บุคคลภายนอก จํานวน 2 คน 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สามารถตอบคําถาม และให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี (เจ้าหน้าที่งาน
ทรัพย์สิน) 

2. ขอให้จัดทําหลงัคาบริเวณตลาดนัด เนื่องจากเวลาที่ฝนตกทําให้ลําบาก  
3. กิจกรรมโครงการ 9 บวร เป็นกิจกรรมที่ดี แสดงให้เห็นถึงการเปิดรั้วมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน แต่ควร

ดําเนินการด้วยความเต็มใจ อย่าทําเพียงเพราะหน้าที่  
4. ชุมชนมองภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าการเข้าถึงข้อมูล การติดต่อประสานงาน นั้นทําได้ยาก และยัง

ไม่ทราบช่องทางในการติดต่อ ขอข้อมูล ด้านต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย  
5. มหาวิทยาลัยควรเข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยควรเข้าทางผู้นําชุมชน ผู้ใหญบ้่าน อบต. อศม. จะทําให้

ประสบความสําเร็จมากย่ิงขึ้น  
6. ค่าเช่าพ้ืนที่ขายของที่ตลาดนัดมีความเป็นธรรม  

บุคคลภายใน จํานวน 2 คน        

1. เจ้าหน้าที่บางท่านให้บริการด้วยความเต็มใจ แต่ขอให้บรกิารทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
2. ควรปรับเปลี่ยนการพูดจา การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน  
3. การบริการในการให้ข้อมูล / ความช่วยเหลือ ควรให้ข้อมลูให้เต็มที ่มากกว่าที่เป็นอยู่   
4. มีการปรับปรุงกระบวนการทําบัตรประจําข้าราชการ / พนักงาน ที่มีความรวดเร็วย่ิงขึ้น 
5. ควรปรับปรุงห้องสําหรับแต่งตัวเวลาทําบัตรประจําข้าราชการ / พนักงาน 
6. การถ่ายทอดกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณของบุคลากรเป็นเพียงการถ่ายทอดทางเอกสารเวียนเท่านั้น 
7. การให้บริการของงานคลังและพัสดุ เช่น การเบิกจ่าย มีความรวดเร็วขึ้น  เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา 

(ประมาณ 2 ปี) และมีการใหค้ําแนะนําในเรื่องต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น  
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมแีบบสํารวจความต้องการในการเข้ารับการอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
9. การปรับเปลี่ยนโครสร้างใหม ่ทําให้การติดต่อประสานงานในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ มีความสะดวก 

และรวดเร็วย่ิงขึ้น 
10.  กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ให้บริการด้วยความเต็มใจ ได้รับความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงาน 
11. ไม่มีการประเมนิความพึงพอใจหน้างาน / มแีต่การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมในรอบปี 
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นิสิต จํานวน 4 คน 

1. มีการพัฒนาด้านกายภาพไปในทิศทางที่ดี  
2. การใช้บัตรในการซื้ออาหารที่โรงอาหารนั้น ต้องรอต่อคิวเข้าแถวนานเนื่องจากเปิดจุดจําหน่ายเพียงจุด

เดียว  
3. นิสิตรู้เรื่องระบบการบริการใหม่ ๆ ของกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  
4. กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ให้บริการด้วยความเต็มใจ ได้รับความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงาน แต่เมื่อเข้าไปรับบริการนิสิตไม่ทราบว่าจะติดต่อใคร เพราะพื้นที่กว้าง  
5. ระบบอินเตอร์เน็ต ไม่เสถียร โดยเฉพาะที่หอพักจะช้ามาก  
6. ไฟจราจรบริเวณประตูมาลัยแมนชํารุดบ่อย ควรมีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7. ขอให้ติดไฟเพิ่มบริเวณถนนที่จะออกประตูทุ่งนาไพร เพราะเวลากลับหอพักตอนกลางคืนค่อนข้างน่ากลัว 
8. การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการได้รับบริการในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับดี 
9. ขอให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะที่หอพัก เนื่องจากมีกรณีของหาย  
10. นิสิตประทับใจการให้บริการของงานยานพาหนะ กองอาคารสาถนที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) และ

งานซ่อมบํารุง กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  ทีใ่ห้บริการรวดเร็ว และใหค้วามใสใจในการบริการ  
11. ขอให้มีสวัสดิการสําหรับนิสิตเหมือนกับวิทยาเขตศรีราชา เช่น การไม่คิดค่าบริการในการขอใช้รถยนต์

ของงานยานพาหนะฯ การขอใช้ห้องต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมของนิสิต การประสานงานเรื่องราคากับหอพัก
ภายนอกเป็นต้น 

12. ขอให้การติดตาม กฎระเบียบของหอพักภายนอกว่าดําเนินการตามระเบียบที่กําหนดหรือไม่ 
 
กลุ่มผู้บรหิารหน่วยงาน จํานวน 5 คน 

1. งบประมาณในการดําเนินงานไม่เพียงพอ   
2. อัตรากําลังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะตําแหน่งที่จําเป็น เช่น นักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งต้องใช้เจ้าหน้า

บริหารงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่แทน   
3. การพิจารณาความดีความชอบ ใช้เกณฑ์ของของมหาวิทยาลัย แต่กําลังมกีารพัฒนาเกณฑ์ของหน่วยงาน 
4. มีการการประชุมคณะกรรมการกอง/ศูนย์ อย่างสม่ําเสมอ แต่ไม่มีการประชุมบุคลากรทั้งหมดของสํานักฯ 
5. มีกลุ่มหอพักเครือข่าย ซึ่งมีการติดตาม การเข้าพักของนิสิตโดยขอให้หอพักที่เข้าร่วมเครอืข่ายจัดส่ง

รายชื่อนิสิตที่เข้าพักมาให้กับกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  
6. จํานวนนิสิตต่อห้องพักที่ปัจจุบันมากเกินไป 
7. หมู่บ้านกิจกรรมของนิสิตมีสภาพทรุดโทรม และอยู่ไกลเกนิไป  
8. แต่ละหน่วยงานของกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) อยู่ห่างไกลกัน ทําให้ไม่สะดวกใน

การปฏิบัติงาน  
9. ควรผลักดัน ระบบ e-office ให้มีการใช้งานระบบอย่างเต็มศักยภาพ 



 18 
 

10. ควรผลักดันเรือ่งกองทดลองให้เกิดผลสําเร็จ และควรมีการเตรียมบุคคลากรให้มคีวามพร้อมเพื่อดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง 

11. การผลักดันเรือ่งต่าง ๆ เพื่อให้ดําเนินการในเชิงนโยบายน้ันมีผลช้ามาก 
 
กลุ่มบุคลากร  จํานวน 8 คน 

1. การช้ีแจง ถ่ายทอดเรื่องความก้าวหน้าทางสายงานไม่ชัดเจน 
2. ไม่มีการช้ีแจง สื่อสาร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจและรูถ้ึงประโยชน์ การ

ดําเนินการประกันคุณภาพอย่างถ่องแท้  
3. ขอให้มีการจัดทําแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรของสํานักฯ โดยมีความถูกต้องตาม

กระบวนการวางแผน 
4. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในระดับนโยบายของผู้บริหาร ที่ไม่มีการการวางแผนด้านต่าง ๆ ในการรองรับ 

จะให้เกิดความยุ่งยากสําหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การดําเนินงานไม่บรรลุหรือเปน็ไปตามนโยบายที่กําหนด 
5. ขอให้มีการปรบัเปลี่ยนกลไกในการประเมินความดีความชอบโดยใช้เครื่องมือในการประเมินที่เป็น

ทางการ เป็นที่ยอมรับของบุคลากร 
6. อาจารย์ฝรั่งให้ข้อมูลว่ามีความพึงพอใจที่จะทํางานที่นี่มาก เพราะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการสอนที่ทําใหม้ี

ความสุข อาจารย์พึงพอใจกับการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของที่นี่มาก เช่น ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่จะ
ช่วยเหลือหาอุปกรณ์ที่จะมาใช้สอนอย่างทันท่วงที หรือหากอาจารย์ต้องติดต่อเรื่องต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ก็ได้รับ
ความช่วยเหลือและบริการเป็นอย่างดี ในเรื่องของการต่อสัญญาที่ต้องต่อวีซ่า และใบอนุญาตการทํางาน อาจารย์
ให้ข้อมูลว่ามีเจา้หน้าที่จัดเตรียมเอกสารให้อย่างดี พาไปกองตรวจคนเข้าเมือง ติดต่อกับหน่วยงานอื่นให้และการ
ต่อสัญญาก็ทําล่วงหน้าทําให้ต่อสัญญาได้ทนั อาจารย์พึงพอใจกับบริการที่ได้รับมากและมีความสุขทีจ่ะสอน
หนังสือที่วิทยาเขตกําแพงแสน 
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