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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์  
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ   

- 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 4.00 4.44 4.29
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 4.75 - 4.80
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 - 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.56 4.44 4.57
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

ภาพรวม 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. สํานักงานวิทยาเขตมีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่ชัดเจนค่อนข้างสมบูรณ์โดยกําหนดกลยุทธ์การ 

ได้มาของเงินและการใช้ไปของเงิน มีการวิเคราะห์สถานการณ์และความมั่นคงด้านการเงิน 
สามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ 
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2. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
เพื่อให้สํานักงานวิทยาเขตมีการดําเนินงานที่บรรลุวิสัยทัศน์ และเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างสู่
ความเป็นเลิศ จึงควรนําแนวทางพัฒนาคุณภาพใหม่ ๆ มาพัฒนาการทํางานของสํานักงาน 
วิทยาเขต เช่น แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระบบ Kaizen และระบบ Six Sigma 
เป็นต้น 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนฯ ยังไม่ชัดเจน เนื่องมาจากสาเหตุของการ

เขียนโครงการที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มจากส่วนกลาง ทําให้การติดตามและ
ประเมินผลยังเป็นการวัดผลเพียงแค่โครงการเสร็จหรือไม่เท่านั้น จึงยังไม่สามารถตอบความสําเร็จ
ที่แท้จริงของแผนกลยุทธ์  

2. การรายงานการสํารวจความต้องการของนิสิตขาดการแสดงความถี่ของความต้องการเพื่อให้
สามารถจัดลําดับความสําคัญของความต้องการได้ 

3. สํานักงานวิทยาเขตควรปรับปรุงในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ในด้านความสะอาดและการจัดเก็บ
ที่เป็นระเบียบ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ทางหน่วยงานจะต้องทําความเข้าใจถึงการเขียนโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนฯ โดยให้หัวข้อที่แสดง

ในโครงการมีความสัมพันธ์เริ่มจาก หลักการและเหตุผล>วัตถุประสงค์(output)>เชื่อมกับตัวช้ีวัด
และเป้าหมายของโครงการ>ผลที่คาดว่าจะได้รับ(outcome)>เชื่อมกับตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์ที่
ปรากฏอยู่ในแผนฯ จากนั้นให้งานแผนจัดทําแผนการติดตามร่วมกับเจ้าของโครงการซึ่งในการ
ติดตาม(follow up) จะประเมินที่ผลคาดว่าจะได้รับ(outcome) ถึงจะถูกต้อง แล้วนําเสนอ
รายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจําสํานักฯ 

2. ควรสรุปผลการดําเนินการสํารวจความต้องการของนิสิต ควรมีจํานวนความถี่ของความต้องการ
กํากับไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการจัดแผนการให้บริการได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิต และควรเผยแพร่ในลักษณะสถิติหรือกราฟรวมทั้งมีการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานเพื่อสะท้อนการปรับปรุงให้กับผู้รับบริการได้ทราบผลการปรับปรุง เพื่อส่งผลต่อความ
พึงพอใจ 

3. สํานักงานวิทยาเขตควรเร่งดําเนินการจัดทํากิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างสรรค์ให้สํานักงานวิทยาเขตมี
ความน่าอยู่ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และนําผลการดําเนินงาน 5 ส.  
มาประกอบเป็น KPI ของการปฏิบัติงานของบุคคล 
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นวัตกรรมที่ควรส่งเสริม 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 
2. ระบบสารสนเทศของการประเมิน KPI บุคลากร 

แนวปฏิบัติที่ดี 
 มีแผนกลยุทธ์การเงินและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้ 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
การบริหารจัดการด้านกายภาพสะท้อนภาพลักษณ์ของวิทยาเขตในเชิงภูมิทัศน ์

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี  
โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 31 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 31 กิจกรรม  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักงานวทิยาเขตศรรีาชา 
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก  6 องค์ประกอบ  

โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 8 ครั้ง 
ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ  

ครั้งที่ 8 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 7 - 8 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหข้้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 



 4
 

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

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

เวลา 07.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเดินทางถึงสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 
เวลา 09.00 – 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ประชุมหารือก่อนการประเมิน  

ณ ห้องประกันคุณภาพ ช้ัน 3  อาคาร 1 บรกิารวิทยาการ 
เวลา 09.30 – 09.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ พบผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา  

ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคาร 1 บรกิารวิทยาการ 
-   ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจง

วัตถุประสงค์ และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
2554 

 -   ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการฯ 
เวลา 09.45 – 10.15 น. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี

การศึกษา 2554 ทั้งนี้ ตามประเด็นหลักที่สําคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมท้ังผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และ
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
เวลา 10.15 – 10.45 น.    คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.45 – 12.00 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสํานักงานวิทยาเขต 

- ตรวจเยี่ยมฝ่ายบริหาร  ช้ัน 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ 
- ตรวจเยี่ยมฝ่ายการศึกษา  ช้ัน 1 อาคาร 1 บริการวิทยาการ 
- ตรวจเยี่ยมฝ่ายกิจการนิสิต ช้ัน 1 อาคาร 9 
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เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 13.30 น.  เตรียมความพร้อมการสัมภาษณ์ และผู้รับสมัภาษณ์  
เวลา 13.30 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ อาคาร 1 บริการวิทยาการ 
  กลุ่มที ่1 ผู้รับบริการหรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง  จํานวน 3 คน 

- บุคคลภายใน (อาจารย์ และนสิิต)   จํานวน 2 คน  
- บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   จํานวน 1 คน 

   ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 3 อาคาร 1 บรกิารวิทยาการ 
  กลุ่มที ่2 บุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  จํานวน 3 คน 
         ณ ห้องประกันคุณภาพ ช้ัน 3  อาคาร 1 บริการวิทยาการ 
  กลุ่มที ่3 ผู้อํานวยการสํานัก/หัวหน้าฝ่าย   จํานวน 3 คน 
     ณ ห้องรับรอง ช้ัน 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ 
  (การสัมภาษณจ์ะแบ่งกรรมการออกเป็น 2 กลุ่มตามองค์ประกอบที่รับผดิชอบ) 
เวลา 14.00 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 3 อาคาร 1 บรกิารวิทยาการ 

วันพฤหสับดีที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 3 

อาคาร 1 บริการวิทยาการ  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ให้ผู้บรหิารและ

บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา รับทราบ ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม 

เวลา 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางกลับ 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง 
และหลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 

1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน การศึกษา

เอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสรุปประเด็น
ข้อสังเกตในการประเมิน 
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2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ   
  คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์

ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ  ผู้อํานวยการแนะนําผู้บริหาร
ของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินรับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ นิสิต และบุคลากรสาย
สนับสนุน ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  
   ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่าย
ทรัพย์สิน 
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงาน
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับหน่วยงาน และสํานักงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

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   
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  - 4.00 - 4.00
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 4.00 4.44 4.29
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 4.75 - 4.80
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00
องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน - 5.00 - 5.00
เฉลี่ยภาพรวม 5.00 4.56 4.44 4.57
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย

 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดาํเนินงาน 2554 คะแนนประเมิน
หน่วยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

หน่วยงาน กรรมการ
ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของสํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.91 4.57
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 4.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 6 5.00 4.00
หมายเหตุ : ไม่พบการดําเนินงานในเกณฑ์ข้อ 7 และ 8 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลกั 4.63 4.29
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 57,627.23 3.88 57,627.23 3.88 3.88 3.88

14,853 14,853
2.2 ระดับความสาํเร็จของการให้บรกิาร

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบรกิาร 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00

หมายเหตุ : ไม่พบการดําเนินงานในเกณฑ์ข้อ 4  
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย
 
 

เป้าหมาย
2554 

ผลการดาํเนินงาน 2554 คะแนนประเมิน
หน่วยงาน กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(% หรือ
สัดส่วน) 

หน่วยงาน กรรมการ
ตัวหาร ตัวหาร

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 5.00 4.80
3.1 ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน และผูบ้ริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 6 5.00 4.00
หมายเหตุ : ไม่พบการดําเนินงานในเกณฑ์ข้อ 4 
3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ

พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือตา่งประเทศ

ร้อยละ 80 124 92.54 124 92.54 92.54 5.00

134 134

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 8 9 8 5.00 4.00

หมายเหตุ : ไม่พบการดําเนินงานในเกณฑ์ข้อ 5 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00
6.1 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 สํานักงานวิทยาเขตมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ในการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน มีการพัฒนาการใน
ภาพรวมขององค์กรที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการมีกลไกในการบริหารงานในรูปคณะทํางานที่ ชัดเจนมีการ
ต้ังเป้าหมายถึงผลสําเร็จและติดตามอย่างใกล้ชิด 

จุดที่ควรพฒันา 

 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยังไม่ชัดเจน เนื่องมาจากสาเหตุของการเขียนโครงการ
ที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มจากส่วนกลาง ทําให้การติดตามและประเมินผลยังเป็นการวัดผลเพียง
แค่โครงการเสร็จหรือไม่เท่านั้น จึงยังไม่สามารถตอบความสําเร็จที่แท้จริงของแผนกลยุทธ์ 

 ข้อเสนอแนะ 

 สํานักงานวิทยาเขตจะต้องทําความเข้าใจถึงการเขียนโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนฯ โดยให้หัวข้อที่แสดง
ในโครงการมีความสัมพันธ์เริ่มจาก หลักการและเหตุผล>วัตถุประสงค์(output)>เชื่อมกับตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ของโครงการ>ผลที่คาดว่าจะได้รับ(outcome)>เชื่อมกับตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์ที่ปรากฏอยู่ในแผน จากนั้นให้
งานแผนจัดทําแผนการติดตามร่วมกับเจ้าของโครงการซึ่งในการติดตาม(follow up) จะประเมินที่ผลค่าว่าจะ
ได้รับ(outcome) ถึงจะถูกต้อง แล้วนําเสนอรายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ได้คุณภาพระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีการกําหนดอัตลักษณ์และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้บุคลากร ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
2. มีการประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย/งานต่าง ๆ ของสํานักงานวิทยาเขต

ตามอัตลักษณ์ของสํานักงานวิทยาเขต เช่น โครงการหยอดเหรียญให้คะแนนความพึงพอใจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลความพึงพอใจได้อย่างต่อเนื่อง 

3. มีกิจกรรมบริการวิชาการให้กับสังคม ตามความต้องการของชุมชน 

จุดที่ควรพฒันา 

1. การรายงานการสํารวจความต้องการของนิสิตขาดการแสดงความถี่ของความต้องการเพื่อให้
สามารถจัดลําดับความสําคัญของความต้องการได้ 

2. ไม่พบการติดตามการดําเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ 
3. การสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา โดยผ่านระบบออนไลน์มีจํานวนผู้เข้าไปประเมิน

จํานวนน้อยไม่เป็นตัวแทนตามหลักสถิติ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสรุปผลการดําเนินการสํารวจความต้องการของนิสิต ควรมีจํานวนความถี่ของความต้องการ
กํากับไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการจัดแผนการให้บริการได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนิสิต และควรเผยแพร่ในลักษณะสถิติหรือกราฟรวมทั้งมีการเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานเพื่อสะท้อนการปรับปรุงให้กับผู้รับบริการได้ทราบผลการปรับปรุง เพื่อส่งผลต่อความพึง
พอใจ 

2. ควรแสดงรายงานการสํารวจผลความต้องการบริการวิชาการของชุมชน เพื่อสามารถกําหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานวิทยาเขต เพื่อให้ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน และติดตามการ
ดําเนินงานไปสู่เป้าประสงค์ของการสร้างการยอมรับช่ือเสียง 

3. ควรมีแผนการติดตามและกําหนดเป็นวาระสืบเนื่องในการติดตามของที่ประชุมกรรมการสํานักฯ 
ในเรื่องการประเมินผลผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถบรรลุได้
ตามแผนที่กําหนดและสามารถสนองความต้องการของนิสิต 

4. ควรมีผังกระบวนงานของการทํางานก่อนและหลังของการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

5. ควรหามาตรการให้บุคลากร นักศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ให้มีจํานวน
มากพอเป็นตัวแทนตามหลักสถิติ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา องค์ประกอบที่ 3 การบริหาร
และการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ได้จากการประเมินสมรรถนะให้ตรงกับภาระงาน 
2. มีการบริหารจัดการงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศด้านบุคลากรที่พัฒนาขึ้นเอง 

จุดที่ควรพฒันา 

1. ไม่พบระบบการติดตามของบุคลากรที่มีพัฒนาทักษะ ความรู้ วิชาชีพ นําไปใช้ในการพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

2. ระบบการสื่อสารของหน่วยงานระดับฝ่ายที่อยู่ภายนอกอาคารสํานักงานวิทยาเขตได้รับข่าวสารที่
ล่าช้า ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดระยะเวลา 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีระบบการติดตามของบุคลากรที่มีพัฒนาทักษะ ความรู้ วิชาชีพ นําไปใช้ในการพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ทั้งนี้ให้มีการเพิ่ม Module ในระบบสารสนเทศของบุคลากรเรื่องการนํา
ความรู้จากการพัฒนาความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. ควรปรับปรุงระบบการสื่อสารของหน่วยงานระดับฝ่ายที่อยู่ภายนอกอาคารสํานักงานวิทยาเขต
ได้รับข่าวสารที่ล่าช้า ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดระยะเวลา โดยใช้ระบบ e-mail 
ถึงตัวบุคคลในระยะแรก 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา 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 

 สํานักงานวิทยาเขตมีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่ชัดเจนค่อนข้างสมบูรณ์โดยกําหนดกลยุทธ์การ 
ได้มาของเงินและการใช้ไปของเงิน มีการวิเคราะห์สถานการณ์และความมั่นคงด้านการเงิน สามารถใช้เป็นต้นแบบ
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

พบการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ทางหน่วยงานได้รับมาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการให้บริการด้าน 
วิชาการให้กับชุมชน แต่เนื่องจากภารกิจงานประจําของสํานักงานไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมมาอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการเผยแพร่ช่ือเสียงและสร้างการยอมรับของชุมชนเป็นอย่างดี จึงเห็นว่า
งบประมาณก้อนนี้ควรปรับเข้าสู่กลยุทธ์ของการได้มาของเงินและจัดสรรเงินงบก้อนนี้ลงสู่เป้าประสงค์ของแผน
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหรือกิจกรรมที่มีเป้าหมายในเรื่องของ
การสร้างการยอมรับ/ภาพลักษณ์/ช่ือเสียงของสํานักงาน/วิทยาเขต และส่วนหนึ่งของผู้ที่รับผิดชอบโครงการให้
เป็นผลของการพัฒนาตนเองที่ใช้เป็นหลักฐานของการประเมินสมรรถนะ(competency) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การสั่งสมในงานหรือการให้บริการเป็นต้น  
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพทั้งของสํานักวิทยาเขต และรองรับการ
ประกันคุณภาพของวิทยาเขต 

2. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้
สํานักงานวิทยาเขตมีการดําเนินงานที่บรรลุวิสัยทัศน์ และเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างสู่ความเป็น
เลิศ จึงควรนําแนวทางพัฒนาคุณภาพใหม่ ๆ พัฒนาการทํางานของสํานักงานวิทยาเขต เช่น แนว
ทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระบบ Kaizen และระบบ Six Sigma เป็นต้น 

จุดที่ควรพฒันา 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพที่ดีแต่ยังขาดการรายงานข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  
2. ยังไม่มีการกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม ร่วมกับเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 
3. ไม่พบการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการกําหนดมาตรการในการติดตามให้หน่วยงานรายงานผลข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้อาจ
กําหนดให้ใช้ประกอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย หรือมีการกําหนดเป็นตัวบ่งชี้ของการประเมิน
ระดับฝ่าย 

2. ควรเพิ่มเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างวิทยาเขตกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพิ่มขึ้น และมีการ
จัดทําแผนดําเนินกิจกรรมด้านประกันคุณภาพร่วมกันที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

3. ควรมีการประกันคุณภาพในระดับฝ่ายและมีรายละเอียดในการประเมินที่แตกต่างกัน เช่น จํานวน
ตัวบ่งชี้ในการประเมินไม่เท่ากัน ดังนั้น ควรมีการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยา
เขต เพื่อเป็นเครื่องมือให้ทั้งบุคลากร กรรมการประเมิน หรือผู้สนใจ สามารถทราบถึงระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับฝ่ายของวิทยาเขต 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตศรีราชา องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 - 

จุดที่ควรพฒันา 

คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ยังไม่มีการระบุเวลาที่จัดทําคู่มือปฏิบัติการ และในคู่มือฯ บางฝ่าย ไม่มี
การระบุกําหนดเวลาของขั้นตอนต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานควรระบุระยะเวลาที่มีการจัดทําคูม่ือเพื่อจะได้ทราบว่าเป็นคู่มือปัจจุบัน 
หรือที่มีการปรบัปรุงแล้ว และควรเผยแพร่เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

2. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลจากการดําเนินงาน ของแต่ละกระบวนงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งควรนําข้อมูล
ป้อนกลับทุกกระบวนงานมาทบทวน  วิเคราะห์  และจัดทาํแผนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้
ตรงตามความต้องการ 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2554 

หน่วยงาน กรรมการ
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 4.91 4.57
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 6
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.63 4.29
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 3.88 3.88

- ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยต่อจํานวนคนที่ตอบแบบสอบถาม ของ
ทุกโครงการกิจกรรม 

คะแนน
 

57,627.23 57,627.23

-   ผลรวมของจํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของทุกโครงการ
กิจกรรม 

คะแนน 14,853 14,853

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 4

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 5.00 4.80
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 7 7 7

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 6
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
ร้อยละ 80.00 92.54 92.54

- จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ คน 124 124 
- จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 134 134

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.00
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 9 8
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 
ข้อ 5 5 5
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  จํานวน 3 คน 

ชุมชน 

1. ชุมชนได้รับประโยชน์อะไรจาก มหาวิทยาลยับ้าง  
- ได้รับการบริการด้านการศึกษา อาชีพ บริการวิชาการ ได้โควต้านักเรียนให้เข้าศึกษาต่อระดับ 

มหาวิทยาลัย 
2. ความประทับใจต่อมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยเปรียบเหมือนพี่กับน้อง ครูกับลูกศิษย์ เพราะมีการจัดประชุมร่วมกัน มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน และรับประทานอาหารร่วมกัน 

- ได้รับการชว่ยเหลือแก้ปัญหา ให้คําปรึกษาแก่ชุมชน 
3. นิสิตสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนหรือไม่ 

- นิสิตไม่เข้าใจการอยู่ร่วมกับชุมชน และการใช้สิทธิประโยชน์สาธารณะ  
- การอยู่รวมกลุ่มใหญ่ เช่น การจัดงานฉลองวันเกิด ทําการบ้าน ส่งเสียงดังรบกวน 

4. ความปลอดภัยนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นปัญหา เนื่องจากเป็นชุมชนเปิด 
5. การแก้ปัญหาของชุมชน และของ มก. ควรมีการดําเนินงานร่วมกัน 

นิสิต  

1. การให้บริการของสํานักงานวิทยาเขต 
- การลงทะเบียนรายวิชาของนิสิตตามระยะเวลาที่กําหนดของนิสิตแต่ละชั้นปี ไม่สามารถ

ลงทะเบียนได้เนื่องจากระบบการลงทะเบียนขัดข้อง 
- ฝ่ายกิจการนิสติ การให้บริการ ให้คําแนะนํา และมสีวัสดิการให้กับนิสิตดี 
- อาคารสถานที่ดี มีแอร์ทุกห้องเรียน ทําให้เกดิบรรยากาศดี  
- หอพักของนิสิตหญิงมีปัญหาเรื่องของอินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการ

มากไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของนิสิต จึงขอใหจ้ัดสถานที่ให้บริการเพิ่มเติมที่ใกล้กับ
หอพักนิสิต 

- ความปลอดภัยดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้บริการดี 
- ระบบสาธารณูปโภคดี 
- ความเสี่ยงในการอยู่ในมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการจราจรที่เกิดอุบัติเหตุทุกเดือน โดยเฉพาะ

บริเวณทางแยก ซึ่งมี รปภ. ประจําสี่แยก แต่ขาดความรู้เรื่องการใช้สัญญาณจราจรทีถู่กต้อง  
- มีสถานทีใ่นการติวหนังสือในช่วงระหว่างใกล้สอบ แต่จํากัดเวลาในการใช้สถานที่ 
- ตู้หยอดเหรียญแสดงความคิดเห็นอยู่ใกล้เจ้าหน้าที่ที่รับบรกิารจึงเกิดความเกรงใจ ทําให้ได้ผล

ประเมินที่ไม่เป็นไปตามความจริง 
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อาจารย ์

1. การให้บริการของบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต ในสํานักงานฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ บุคลากร
มีการทํางานมากขึ้นเป็นพิเศษ เช่น ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อพัสดุ ระบบสารสนเทศมีการปฏิบัติงาน
เป็นระบบมากขึ้น 

2. วิชาที่เป็นการบริการ ไม่สามารถคาดคะเนนิสิตได้ จึงมีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียน  

ภาพรวม 

1. ในการให้บริการ มารยาทของผู้ให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่ถ้าจัดลําดับการให้บริการที่ดีที่สดุ
ของสํานักงานวิทยาเขต อันดับ 1 คือฝ่ายกิจการนิสิต 2. สํานักวิทยบรกิาร  

2. หน่วยงานที่ควรปรับปรุงเป็นลําดับแรก คือ 1.ฝ่ายการศึกษา ในเรื่องการลงทะเบียน ควรทําการสํารวจ
ก่อนว่านิสิตต้องการเรียนวิชาใด เป็นจํานวนเท่าไหร่ ก่อนทีจ่ะกําหนดการลงทะเบียน 2.ฝ่ายยานพาหนะ 
เรื่องของพนักงานขับรถควรจัดให้เพียงพอในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ 

3. มีการดําเนินงานแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม แต่การให้บริการยังมีความล่าช้า 
 
กลุ่มที่ 2 ผู้อํานวยการสํานัก/หัวหนา้ฝา่ย  จํานวน 3 คน 

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ และหัวหน้าฝา่ยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

1. บุคลากรไม่เข้าใจเรื่องการจัดทําแผนว่าควรดําเนินการจัดทําช่วงไหน  
2. มีการติดตามแผน ในการประชุมบุคลากร  
3. โครงการที่เสนอตามแผนหลังจากมติที่ประชุมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักโดยที่ไม่ได้แจ้งให้

ผู้รับผิดชอบเดิมทราบ 
4. มีการจัดสรรโครงการไม่ตรงตามภารกิจหลักของฝ่าย 
5. มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิต แต่ไม่ได้จัดทําสรุปผลความพึงพอใจ เพราะต้องนําผลความพึงพอใจ

ของฝ่ายบริหารมาทํา 
6. งานประกันคุณภาพจัดทําเพื่อให้ได้คะแนน แต่ไม่ได้สะท้อนผลการดําเนินงานที่แท้จริง 
7. ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไม่สอดคล้องกับภาระงาน จึงไม่สะท้อนผลการดําเนินงานเท่าที่ควร 
8.  ในส่วนของการบริหารงานจากผู้อํานวยการถึงหัวหนาฝ่าย มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน แต่บางครั้ง

ยังขาดการสื่อสารที่ดี 
9. การประเมินสมรรถนะ เห็นว่าเป็นเครื่องมือที่ดี แต่บางครั้งการให้คะแนนขาดความน่าเชื่อถือ  
10. การจัดโครงการรองรับการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากเพิ่งมีการ

ดําเนินโครงการในช่วงปีแรก จึงยังไม่มีการติดตามประเมินผล 
11. ระบบใบลาออนไลน์ ตัวระบบกับเครื่องสแกนยังทํางานไม่เชื่อมโยงกัน ทําให้มีการลงข้อมูลผิดพลาดใน

บางครั้ง 
12. ควรหาวิธีการส่ือสารขององค์กรจากระดับบนสู่ระดับล่างให้มีความชัดเจน 
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13. การประเมินความพึงพอใจของนิสิตยังไม่เป็นมาตรฐาน เนือ่งจากนิสิต 1 คนประเมินแบบสอบถาม
มากกว่า 1 ฉบับ 

14. การทํางานประกันคุณภาพ ไม่ควรสร้างหลกัฐาน ควรเป็นผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง 
15. ความต่ืนตัวของบุคลากรในเรือ่งประกันคุณภาพมีมากขึ้น  
16. เห็นว่าตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทําให้บุคลากรมีความต้ังใจในการทํางานมากขึ้น 

เนื่องจากมีการประเมินจากผู้รับบริการในสว่นงานที่ตนเกี่ยวข้อง 
 
กลุ่มที่ 3 บุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   จํานวน 4 คน 

1. ระบบการทํางานของสํานักงานวิทยาเขตเป็นการสั่งการตามสายการบังคับบัญชาจากผู้อํานวยการถึง
หัวหน้าฝ่ายและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงานมองว่ามีความคล่องตัวดี ในบางฝ่ายที่ไม่มีหัวหน้าฝ่ายจะสั่งการ
ถึงผู้ปฏิบัติโดยตรง เช่น งานคลัง  

2. ระบบใบลาออนไลน์มองว่าเป็นระบบที่ดี ไม่มีปัญหา เนื่องจากบุคลากรมคีวามเข้าใจในตัวระบบเป็นอย่าง
ดี 

3. การประสานงานระหว่างฝ่าย บางครั้งอาจมีความล่าช้าบ้างในบางเรื่อง เนื่องจากบางงานจะต้องรอการ
รวบรวมให้ได้จํานวนมากก่อนจึงจะดําเนินการและส่งต่องานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 

4. ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานจะปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จในแต่ละวัน ไม่มีงานค้าง 
5. เรื่องแผนมีการชี้แจงให้บุคลากรทุกคนรับทราบนโยบายในการประชุมบุคลากร 
6. เห็นว่างานประกันคุณภาพไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน เนื่องจากเป็นงานประจําที่ต้องทําอยู่แล้ว 
7. การประเมินสมรรถนะ บุคลากรมีความเข้าใจและยอมรับในผลการประเมินซึ่งได้ผลใกล้เคียงกับความจริง 
8. การจัดโครงการอบรมตามสมรรถนะหลัก 9 โครงการ บุลากรได้เข้าอบรมทุกคนแต่ยังไม่มีระบบการ

ติดตามว่าได้นําความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
9. การดูแลจากสํานักงานวิทยาเขต ด้านสวัสดิการดี เงินเดือนเริ่มต้นได้มากกว่าที่อ่ืน ในมหาวิทยาลัย

เดียวกัน 
10. บุคลากรมีความเห็นเรื่องมุมมองกับองค์กรเห็นว่าความสําเร็จของงานเป็นสิ่งสําคัญและสามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
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คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมหารือก่อนการประเมิน
ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 3  อาคาร 1 บริการวิทยาการ

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตฯ
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

ผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตฯ รายงานผลการดําเนินงาน
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมฝ่ายบริหาร
ณ อาคาร 1 บริการวิทยาการ ชั้น 3 

ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

                
 

 

                                   

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 21
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมฝ่ายการศึกษา
ณ อาคาร 1 บริการวิทยาการ ชั้น 1 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมฝ่ายกิจการนิสิต
ณ อาคาร 9 ชั้น 1 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมฝ่ายทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์  
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คณะกรรมการประเมินฯ 
สัมภาษณ์กลุ่มผู้รับบริการ รวมทั้งกลุ่มผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่าย และบุคลากร   

คณะกรรมการประเมินฯ 
รายงานผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหาร และบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต   

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

  


