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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ ส านักงานอธิการบดี  ประจ าปีการศึกษา 2556 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556  (1 มิถุนายน 2556 - 31  พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ ์
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักงานอธิการบดี  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.50 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5.00) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2  ภารกิจหลัก - - 5.00 4.00 4.48 4.48 4.65 4.32 ดีมาก ดี 
3  การบริหารและการจัดการ  5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 ดีมาก ดี 
4  การเงินและงบประมาณ - - 4.00 4.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.44 4.48 4.48 4.75 4.50   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี   

การประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

ภาพรวม 
1. ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยใน

ส่วนของการบริหารงานภายในได้เป็นอย่างดี มีการปรับปรุงและทบทวนกระบวนงานหลักอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าการ
ทบทวนกระบวนงานหลักที่ส าคัญยังไม่ได้ด าเนินการครบทั้ง 14 หน่วยงานในสังกัด ส านักงานอธิการบดีจึงควร
กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนินการให้ครบถ้วน 

2. ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่มาก มีหน่วยงานในสังกัดมากถึง 14 หน่วยงาน มี
บุคลากรเกือบ 1,200 คน มีภารกิจที่ให้บริการทั้งบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป สืบเนื่องจากภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานที่แตกต่างกัน ท าให้ต้องมีผู้ก ากับดูแลหน่วยงานที่เป็นผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี 
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จ านวนมาก ตามสายงานของรองอธิการบดีที่ก ากับดูแลแต่ละหน่วยงาน แต่โครงสร้างองค์กรและสายการบังคับ
บัญชาหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดียังไม่ชัดเจน ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี กับผู้บริหารหน่วยงานอย่างชัดเจน การสื่อสาร การถ่ายทอดนโยบายต่างๆ จากผู้บริหารสู่ส านักงาน
อธิการบดีเพ่ือส่งต่อไปยังกอง ส านักงานต่างๆ ในสังกัด จึงขาดรูปแบบที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่พบว่า
โครงสร้างปัจจุบันเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  แต่ยังขาดความเชื่อมโยงในหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกัน 

3. ส านักงานอธิการบดีไม่มีคณะกรรมการประจ าส านักโดยตรง แต่ใช้คณะกรรมการประกันคุณภาพ กับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่แทน ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุดไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล
หน่วยงานต่างๆ ได้  ดังนั้น กลไกที่ก ากับดูแลส านักงานอธิการบดีในภาพรวม ควรจะเป็นคณะกรรมการที่มาจาก
ผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัด มาท าหน้าที่แทนคณะกรรมการประจ าส านัก  เพื่อให้การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีหลายหน่วยงานมีลักษณะงานที่เก่ียวข้องกัน ดังนั้น จึงควรมี
การประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 

5. ควรสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ที่มีงาน ในลักษณะเดียวกัน ทั้งภายในส านักงานอธิการบดี และ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

สืบเนื่องจากภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก การ
ประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานอธิการบดีตามรูปแบบของระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบัน จึงไม่สะท้อนถึงประสิทธิผลของการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่าง
แท้จริง การประเมินผลในภาพรวมท าให้บางหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีไม่ได้ด าเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ หากมีการประเมินคุณภาพหน่วยงานตามกลุ่มของหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายๆ กัน น่าจะสะท้อนถึงคุณภาพ และการพัฒนาของหน่วยงานได้ชัดเจนกว่า และจะส่งผลให้มีการพัฒนา
หน่วยงานได้ตรงตามภารกิจ มหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานอธิการบดี
ให้เหมาะสมต่อไป 
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นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
ส านักงานอธิการบดีมีโครงการ Best Improvement Awards เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในส านักงาน

อธิการบดีมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในส านักงาน
อธิการบดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2556 มีผลงานที่ได้รับรางวัล จ านวน 6 ผลงาน ดังนี้ 

1) โครงการ Excel ก็ช่วยได้ ของกองกิจการนิสิต 
2) สถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนัดฉับไวด้วย SMS ของสถานพยาบาล มก. 
3) การปรับลดระยะเวลาและรูปแบบการจัดท าหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ  ของกองวิเทศสัมพันธ์ 
4) โครงการจัดเก็บไฟล์เอกสารผ่านซอฟต์แวร์ Electronic Filing Cabinet ของกองกิจการนิสิต 
5) บริการทันใจ ก้าวไกล ในระบบข้อมูล ของส านักการกีฬา 
6) การพัฒนาภูมิทัศน์องค์กรสู่สถานพยาบาลที่ดึงดูดใจ Magnet Infirmary ของสถานพยาบาล มก. 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ ท าหน้าที่ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยใน
ส่วนของการบริหารงานภายในได้เป็นอย่างดี  โดยได้ก าหนดภารกิจของส านักงานฯ ดังนี้ “ประสานภารกิจ และ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ” มีการปรับปรุงและ
ทบทวนกระบวนงานหลักอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และตอบสนองต่อ
นโยบายของผู้บริหาร  อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การพัฒนางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
อธิการบดีที่มีลักษณะงานที่เก่ียวข้องกัน จึงควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2555   พบว่า 

ส านักงานอธิการบดี  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ฯ เป็นอย่างดี  โดยมีการ
แจ้งผลการประเมินฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้อ านวยการของทุก
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีเป็นกรรมการ เพื่อให้น าผลการประเมินฯ โดยเฉพาะในประเด็นของ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีส่วนกลางส านักงานอธิการบดีท า
หน้าที่ติดตามผลการปรับปรุงเป็นระยะ  ซึ่งผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังนี้ 

คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ทั้งหมด 12 ประเด็น หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีน าไป
วางแผนและด าเนินการพัฒนาปรับปรุง 12 ประเด็น รวม 86 โครงการ/กิจกรรม อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะ
บางประเด็นที่เห็นผลการปรับปรุงไม่ชัดเจน ได้แก่  

1. การน าข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการมาพิจารณา และมีการแจ้งผล
การพิจารณา ตลอดจนสิ่งที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงไปแล้วให้ผู้รับบริการได้รับทราบ 

2. การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ควรพิจารณาจัดท าโดยมีการ
สอบถามจากผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะงานเดียวกันโดยตรง ( functional competency) หรืออาจเป็น
การสอบถามจากผู้รับบริการที่มีลักษณะงานแตกต่างกัน แต่เป็นความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในสมรรถนะ
เดียวกัน (ภาษา อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ)  ทั้งนี้ ควรมีการส ารวจความต้องการล่วงหน้าก่อนท ากิจกรรมเพ่ือน าข้อมูล
มาวางแผนการท ากิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
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3. การน าผลที่ได้จากการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรไปจัดท าแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานด้าน
การพัฒนาบุคลากร 

4. การจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารระดับสูงที่ก ากับดูแลหน่วยงานต่างๆ ของส านักงานอธิการบดี และให้
นโยบายที่ส าคัญแก่หน่วยงานในสังกัด ในการที่เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพในแต่ละภารกิจ
ของหน่วยงานนั้นว่า หากมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในเรื่องนั้นๆ แล้วจะส่งผลดีแก่ส านักงานอย่างไร หากไม่มีการพัฒนา
ปรับปรุงจะเกิดผลกระทบอย่างไร 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักงานอธิการบดี 
ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก  สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดย

ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว  12 ครั้ง ซึ่ง
ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 1 – 3 
กรกฎาคม 2556 พบว่า มีผลการด าเนินงาน จ านวน  12 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดย ส านักงานอธิการบดี
ประเมินตนเอง  ได้ค่าคะแนน  4.66 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 4.41 ได้คุณภาพระดับดี 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยัน สภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุด ที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

ก าหนดการประเมิน 
 

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
08:30 – 09:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ 

ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
09:00 – 10:00 น. คณะกรรมการฯ พบผู้บริหารส านักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์

และแนวทางในการประเมินกลุ่มหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหาร 
- ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2556 ดังนี้ 
1) ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2) สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพภายในของหน่วยงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต 

3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5) นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการฯ ซักถามเพ่ิมเติม 

10:00 – 11:00 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ผู้อ านวยการทุกกอง จ านวน 15 คน 
11:00 – 12:00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
12:00 – 13:00น. คณะกรรมการฯ รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
 

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
09:00 – 10:00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมหารือ และตรวจเอกสารหลักฐานต่อณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
10:00 – 12:00น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
 10:00 – 10:40 น. สัมภาษณ์ผู้รับบริการที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 5 คน 
 10:40 – 11:20 น. สัมภาษณ์ผู้รับบริการที่เป็นอาจารย์ จ านวน 5 คน 
 11 :20 – 12:00 น. สัมภาษณ์ผู้รับบริการที่เป็นนิสิต จ านวน 6 คน 
12:00 – 13:00น. คณะกรรมการฯ รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:30 น. คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินฯ เบื้องต้น  
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วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
09:00 – 10:30น. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี 
10:30 – 12:00น. คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรของ

ส านักงานอธิการบดี รับทราบ ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 
50 ปี 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีการศึกษา 2556  ได้ศึกษารายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของส านักงานอธิการบดี  ตามผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2556  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557  และหลักฐานเพื่อการประเมินตาม
รายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี และผู้รับบริการ รวมจ านวน 31 คน 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ส านักงานอธิการบดี มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.75 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพแยกตามตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 คะแนน 

  2556 2557 ส านักงานอธิการบด ี กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ     ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

    ตัวหาร   ตัวหาร   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.75 4.50 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 ข้อ 
(ครบ 8 ข้อ) 

8 ข้อ 
(ครบ 8 ข้อ) 

5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.65 4.32 
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.00 199,078 3.96 199,078 3.96 3.96 3.96 

  50,323 50,323     
2.2 ระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 
(ข้อ 1 – 5) 

4 ข้อ 
(ขาดข้อ 5) 

5.00 4.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  เนื่องจากไม่พบหลักฐานการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
2.3 การพัฒนาสุนทรีย ภาพใน

มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   4.80 4.40 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรม 

การประจ าหน่วยงาน ฯ 
ข้อ 7 7 7 ข้อ 

(ครบ 7 ข้อ) 
7 ข้อ 

(ครบ 7 ข้อ) 
5.00 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

4 
(ขาดข้อ 5) 

5.00 4.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  เนื่องจากไม่พบหลักฐานการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 6 ข้อ 

(ครบ 6 ข้อ) 
5 ข้อ  

(ขาดข้อ 6) 
5.00 4.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  เนื่องจากไม่พบหลักฐานการน าผลประเมินหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของส านักงานอธิการบดีไป
ใช้ในการปรับแผนในปีต่อไป 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 6 ข้อ 

(ขาดข้อ 7) 
5 ข้อ 

(ขาดข้อ 6, 7) 
4.00 4.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  เนื่องจากไม่พบหลักฐานการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร จึงไม่มีการน าผลประเมินไปปรับแผน 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนาฯ 
ร้อยละ 95.00 95.00 810 95.63 810 95.63 5.00 5.00 

  847 847     
           
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ   5.00 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินฯ ข้อ 7 7 7 ข้อ 

(ครบ 7 ข้อ) 
7 ข้อ 

(ครบ 7 ข้อ) 
5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00 
5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพฯ 
ข้อ 8 8 7 ข้อ 

(ขาดข้อ 5, 9) 
7 ข้อ 

(ขาดข้อ 5, 6) 
4.00 4.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง  เนื่องจากไม่มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2556 คะแนน 
  2556 2557 ส านักงานอธิการบด ี กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรม 
การ     ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

    ตัวหาร   ตัวหาร   
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    5.00 5.00 

6.1 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุงฯ 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานอธิการบดี ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ ส านักงานอธิการบดี  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก โดยมี
ผลการวิเคราะหส์รุปได้ดังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ยังขาดกลไกในการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ท าให้  

ไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนได้ แต่ได้ท าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีในรอบ 12 เดือน ซึ่งพบว่ามีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 52 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 16.99 ของตัวชี้วัดทั้งหมด 

  ข้อเสนอแนะ  
ควรสร้างระบบและกลไกในการติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือกระตุ้น เร่งรัด ให้

แต่ละหน่วยงานได้พยายามด าเนินงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยให้ผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้ช่วยอธิการบดี  
รองอธิการบดี ที่ก ากับดูแลหน่วยงานนั้นๆ ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม เพื่อให้หน่วยงานในก ากับได้มีการสรุปผล
การด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 
ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ได้คุณภาพระดับด ีโดยมีผลการวิเคราะหส์รุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมภารกิจในการให้บริการของ

หน่วยงาน 
2. แผนการให้บริการของบางหน่วยงานไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ได้จากการส ารวจ 
3. ไม่พบหลักฐานในการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 ข้อเสนอแนะ  
1. ทุกหน่วยงานควรก าหนดกรอบภารกิจหลักของการให้บริการของหน่วยงานให้ชัดเจนก่อน แล้ว

จึงสอบถาม / หาวิธีสื่อสารกับผู้รับบริการโดยตรง 
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2. ควรมีการวางแผน / ด าเนินกิจกรรมการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการที่
ได้จากการส ารวจไว้ล่วงหน้า 

3. ทุกหน่วยงานควรมีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ หรือแสดง
หลักฐานการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักงานอธิการบดี  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ

จัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภาพระดับด ีโดยมีผลการวิเคราะหส์รุปได้ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. การบริหารแผนยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นระบบ และขาดการติดตามประเมินผลให้มีความสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี 
2. ขาดระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ยังมีผล

ประเมินการบริหารงานของหน่วยงานไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 
3. ไม่ปรากฏร่องรอยที่ชัดเจนในการค้นหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
4. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขาดความสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของ

ส านักฯ  
5. แผนการพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจน ขาดการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร 

  ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการบริหารแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยควรก าหนดตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ให้

มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบทบาทและพันธกิจของหน่วยงาน และก าหนดตัวชี้วัดในการควบคุม ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ของแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอธิการบดี โดยควรวิเคราะห์
โครงสร้างการท างาน บทบาทหน้าที่  และภารกิจการท างานของหน่วยงานในสังกัด  และอาจก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ระดับส านักงาน ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ว่ามีตัวชี้วัดร่วมกันหรือไม่ ตัวชี้วัดใดของส านักงานฯ ที่หน่วยงานใดเป็น
เจ้าของ และตัวชี้วัดใดที่หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุน โดยมีการก าหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานลงไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานต่างๆ และมีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

2. ควรมีการก ากับติดตามการพัฒนาปรับปรุงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
การบริหารงานของหน่วยงานยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เช่น อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยอาจท าเป็นแผนพัฒนา
ตามสภาพบริบทความพร้อมของหน่วยงาน  และก าหนดเป็นข้อตกลงร่วมกับส านักงานอธิการบดีในการพัฒนา
ปรับปรุงงานให้ได้ตามเป้าหมาย 

3. ควรน าแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ Best Improvement Awards มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างเครือข่ายในการน าสู่การปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและน าสู่การปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงต่อไป 
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4. ควรมีระบบการบริหารความเสี่ยงของส านักงานอธิการบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและด้านการปฏิบัติงาน  เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่และมี
หน่วยงานในสังกัดที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยงของส านักฯ 

5. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานอธิการบดี  โดยน าวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
ส านักงานมาก าหนดเป็นสมรรถนะหลักท่ีบุคลากรในสังกัดฯ ควรมีทุกคนมาเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานร่วมกันได้ตามเป้าหมาย เช่น การให้บริการ การประสานงานการให้การสนับสนุน  
เป็นต้น และควรมีการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากร และวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ ( Competency Gap 
Analysis) เพ่ือน าสู่การวางแผนพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ควรด าเนินการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน โดย
อาจน าผลการส ารวจความต้องการการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงานต่าง  ๆที่พบว่ามีร่วมกันมาพัฒนาโดยส านักฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการติดตามและประเมินผลการท างานของบุคลากรตามกรอบสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักงานอธิการบดี  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักงานอธิการบดี  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับด ี โดยมีผลการวิเคราะหส์รุปได้
ดังนี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
ไม่พบระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 

  ข้อเสนอแนะ  
ควรจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในที่เป็นปัจจุบันครบทั้ง 6 

องค์ประกอบ สามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังระดับบุคคล หน่วยงานย่อย และเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย 
 
องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักงานอธิการบดี  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  โดยมีผลการ
วิเคราะหส์รุปได้ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะ  
ควรก าหนดรูปแบบคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีให้มีลักษณะที่เป็น

มาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถก ากับการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 
หน่วย

ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1  

1.1 กระบวนการพฒันา

แผน

ข้อ

2.2 ระดับความส าเร็จ

ของการให้บริการที่

สอดคล้องกบัความ

ต้องการผู้รับบริการ

ข้อ

2.3 การพฒันาสุนทรีย 

ภาพในมติิทาง

ศิลปะและวฒันธรรม

ข้อ

3.1 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน ฯ

ข้อ

3.2 การพฒันาสถาบัน

สู่สถาบันเรียนรู้

ข้อ

3.3 ระบบบริหารความ

เส่ียง

ข้อ

3.4 ระบบการพฒันา

บุคลากร

ข้อ

60 52 210 73 52 27 136 36 13 12 13 41 23 53

60 52 210 85 57 29 136 36 13 12 13 43 28 64

4.1 ระบบและกลไก

การเงินฯ

ข้อ

5.1 ระบบและกลไก

การประกนั

คุณภาพฯ

ข้อ

6.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพฒันาและ

ปรับปรุงฯ

ข้อ

ตัวบง่ชี้

ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์

องค์ประกอบที่ 3

2.1 ระดับความพงึ

พอใจของผู้รับบริการ

ค่าเฉล่ีย

องค์ประกอบที่ 2

คะแนนเฉลีย่ภาพรวม

8 ข้อ

2 ข้อ

(ข้อ 1-2)

5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 6

องค์ประกอบที่ 5

3.5 ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับ

การพฒันาฯ

องค์ประกอบที่ 4

ร้อยละ

4.00

8 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

7 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

7 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

(ขาดข้อ 7)

100.00

7 ข้อ

8 ข้อ

4 ข้อ

7 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

4 ข้อ

(ขาดข้อ 1,6,7)

100.00

4.60 4.40

8 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

5 ข้อ

85.88

7 ข้อ

8 ข้อ

4 ข้อ

8 ข้อ

3 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

(ขาดข้อ 4)

100.00

7 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

1. กองกลาง 2. กองการ

เจา้หน้าที่

3. กองกิจการ

นิสติ

4. กองคลงั 5. กองแผนงาน

3.84 4.71 4.70

8 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

91.23

8 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

7 ข้อ

9 ข้อ

5 ข้อ

7 ข้อ

4.40

5 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

8 ข้อ

4 ข้อ

6 ข้อ

100.00

7 ข้อ

5 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

(ขาดข้อ 4)

4.80

8 ข้อ

5 ข้อ

ค่าเฉล่ีย 4.13

5 ข้อ

5.00

5 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

100.00

7 ข้อ

93.10

7 ข้อ

9 ข้อ

5.00

5 ข้อ

ค่าเฉล่ีย 3.91 ค่าเฉล่ีย 4.28

100.00

7 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

7 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

100.00

7 ข้อ

5 ข้อ

7 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

7 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

7 ข้อ

100.00

7 ข้อ

9 ข้อ

5 ข้อ

ค่าเฉล่ีย 3.86 ค่าเฉล่ีย 4.01

4.60 4.80

5 ข้อ

8 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ

7 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

82.14

7 ข้อ

5 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

5 ข้อ

4.80

8 ข้อ

5 ข้อ

ค่าเฉล่ีย 3.60

5 ข้อ

4.53 4.38

4.00

5.00

5 ข้อ

5 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

82.81

7 ข้อ

95.35

7 ข้อ

5 ข้อ

ค่าเฉล่ีย 4.15 ค่าเฉล่ีย 4.05

13. ส านักงาน

บรกิารวิชาการ

14. ส านักการ

กีฬา

4.38 4.59 4.68 4.59 4.82 4.84 4.60 4.94 4.77 4.57 4.83 4.72 4.51

7. กอง

ยานพาหนะฯ

8. สถานพยาบาล 9. ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

10. ส านักงาน

กฎหมาย

11. ส านักงาน

ประกันคุณภาพ

8 ข้อ

12. ส านักงาน

ทรพัยส์นิ

6. กองวิเทศ

สมัพันธ์

5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4.684.68 4.63 4.71 4.64 4.76

4.75

4.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4.75

4.80 5.00

4.62 4.67

5 ข้อ

5 ข้อ

ค่าเฉล่ีย 4.51 ค่าเฉล่ีย 4.12 ค่าเฉล่ีย 4.11 ค่าเฉล่ีย 4.03 ค่าเฉล่ีย 3.89 ค่าเฉล่ีย 4.26

4.80

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

4.00

4.00

5.00

5.00

4.40 4.80

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4.60 5.00

4.00

5.00

4.004.00

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

8 ข้อ 9 ข้อ

4.00

5.00

4.00

5.00

4.00

5.00 5.00

5.00

5.00

7 ข้อ8 ข้อ 8 ข้อ8 ข้อ
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หน่วย

ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร

3.4 ระบบการพฒันา

บุคลากร

ข้อ

60 52 210 73 52 27 136 36 13 12 13 41 23 53

60 52 210 85 57 29 136 36 13 12 13 43 28 64

4.1 ระบบและกลไก

การเงินฯ

ข้อ

5.1 ระบบและกลไก

การประกนั

คุณภาพฯ

ข้อ

6.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพฒันาและ

ปรับปรุงฯ

ข้อ

ตัวบง่ชี้

ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์ผลลพัธ์

องค์ประกอบที ่6

องค์ประกอบที ่5

3.5 ร้อยละของ

บุคลากรท่ีได้รับ

การพฒันาฯ

องค์ประกอบที ่4

ร้อยละ

4.00

7 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

(ขาดข้อ 7)

100.00

7 ข้อ

8 ข้อ

4 ข้อ

4 ข้อ

(ขาดข้อ 1,6,7)

100.00

5 ข้อ

85.88

7 ข้อ

8 ข้อ

4 ข้อ

6 ข้อ

(ขาดข้อ 4)

100.00

7 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

1. กองกลาง 2. กองการ

เจ้าหน้าที่

3. กองกิจการ

นิสติ

4. กองคลงั 5. กองแผนงาน

7 ข้อ

91.23

7 ข้อ

9 ข้อ

5 ข้อ 5 ข้อ

100.00

7 ข้อ

6 ข้อ

(ขาดข้อ 4)

5 ข้อ

5.00

5 ข้อ 7 ข้อ

100.00

7 ข้อ

93.10

7 ข้อ

9 ข้อ

5.00

5 ข้อ

100.00

7 ข้อ

8 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

100.00

7 ข้อ

7 ข้อ

5 ข้อ

7 ข้อ

100.00

7 ข้อ

9 ข้อ

5 ข้อ 5 ข้อ

5 ข้อ

82.14

7 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ

4.00

5.00

6 ข้อ

82.81

7 ข้อ

95.35

7 ข้อ

5 ข้อ

13. ส านักงาน

บรกิารวิชาการ

14. ส านักการ

กีฬา

7. กอง

ยานพาหนะฯ

8. สถานพยาบาล 9. ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

10. ส านักงาน

กฎหมาย

11. ส านักงาน

ประกันคุณภาพ

12. ส านักงาน

ทรพัยส์นิ

6. กองวิเทศ

สมัพันธ์

5.00

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4.00

5.00

4.004.00

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

8 ข้อ 9 ข้อ

4.00

5.00

4.00

5.00

4.00

5.00 5.00

5.00

5.00

7 ข้อ8 ข้อ 8 ข้อ8 ข้อ

 
 

 
 

7 ข้อ 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
 
กลุ่มที่ 1  ผู้อ านวยการหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี  จ านวน 15 คน เวลา 10:00 – 11:00 น. 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ มก. และมีการก าหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) 5 ด้าน 
ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ม  ีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานตามสมรรถนะหลักอย่างจริงจัง 

2. การทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลักของแต่ละหน่วยงานมีวิธีการต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
2.1 ใช้ข้อมูลจากผลส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้รับบริการมาเป็นตัวตั้ง

ต้นในการปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ และขจัดปัญหาในการให้บริการ 
2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ระบบ ERP 

โดยมีการสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการในทุกวิทยาเขต 
2.3 ใช้การประชุมระดมสมองภายในหน่วยงาน โดยแบ่งระยะเวลาการทบทวนเป็น 3 ระยะ ตาม

รอบปีงบประมาณ กล่าวคือ ในช่วงต้นปีจะมีการทบทวนการคงอยู่ของกระบวนงานเดิม ซึ่งพิจารณาจากมาตรฐาน
การด าเนินงาน กลางปีจะน าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้รับบริการมาพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน และปลายปีจะ
มีการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด เพื่อปรับกระบวนการด าเนินงาน 
 

ด้านการประกันคุณภาพ 
เสนอให้มีการปรับปรุงรูปแบบ และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสังกัดส านักงาน

อธิการบดี ให้สามารถสะท้อนคุณภาพผลการด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างแท้จริง โดยให้พิจารณาจากภารกิจ
ของส านักงานอธิการบดีเป็นหลัก “ประสานภารกิจ และให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย” เนื่องจากการประเมินฯ ในปัจจุบันก่อให้เกิดความสับสนต่อการด าเนินงาน 
รวมทั้งสร้างภาระในการด าเนินงานที่ท าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนงานในภารกิจหลักได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงเสนอให้
พิจารณาแนวทางการประเมินฯ โดยแยกเป็น 2 ระดับ ดังนี้  

ระดับท่ี 1 พิจารณาจากผลการบริหารจัดการภายในของแต่ละหน่วยงาน 
ระดับท่ี 2  พิจารณาจากผลการด าเดินงานตามภารกิจที่เป็นหน่วยสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ ควรให้แต่ละหน่วยงานสามารถก าหนดตัวบ่งชี้การประเมินฯ ที่วัดผลส าเร็จของการ

ด าเนินงานของตนเองที่แตกต่างกันได้ โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้ขั้นต่ า 12 ตัวบ่งชี้เท่ากันทุก  
หน่วยงาน ทั้งนี้เป็นเพราะหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีมีภารกิจที่หลากหลาย แตกต่างกัน 
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
 

กลุ่มที่ 2  ผู้รับบริการที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน  5 คน  เวลา 10:00 – 10:40 น. 
 

 ความคิดเห็นต่อระบบประกันคุณภาพ 
การประกันคุณภาพท าให้การด าเนินงานมีระบบมากขึ้น และมีกลไกให้ผู้รับบริการได้ประเมินความ

พึงพอใจต่อการให้บริการ ท าให้ทราบข้อมูลเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
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 ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

- กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ : มีการพัฒนาปรับปรุง ระบบการเดินรถ และมีโครงการ
รถเมล์อัจฉริยะที่แจ้งระยะเวลาการคอยรถให้ผู้รับบริการได้ทราบ ทั้งนี้ จ านวนรถที่ให้บริการยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ และพบว่าสาเหตุมาจากขาดแคลนพนักงานขับรถ 

- กองคลัง : มีการพัฒนาระบบงานโดยน าระบบ ERP มาด าเนินการ ซึ่งท าให้การท างานเป็นระบบ
มากขึ้น 

- ส านักงานประกันคุณภาพ  : มีการท างานที่เป็นระบบ การประสานงานดี แต่ในการแจ้งบางเรื่อง
ยังมีความล่าช้า และยังมีเสียงบ่นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพจากบุคลากรอยู่บ้าง  

- ส านักงานตรวจสอบภายใน : ให้ข้อคิดเห็นที่ดีเก่ียวกับงานคลัง และบุคลากรมีจิตพร้อมบริการ
หากตอบค าถามไม่ได้จะพยายามค้นหาค าตอบมาให้ การเข้าตรวจสอบในหน่วยงานแต่ละปีมีความเป็น
กัลยาณมิตร 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. กองแผนงาน กองคลัง ส านักงานกฎหมาย และส านักงานตรวจสอบภายใน ยังให้ข้อมูลไม่ตรงกัน

เกี่ยวกับกฎ ระเบียบต่างๆ ดังนั้น ควรจะมีการประสานงานร่วมกันเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2. การส่งเรื่องต่อจากกองแผนงานไปกองคลังยังมีความล่าช้า ดังนั้น กองแผนงานควรมีคนเดินเรื่อง

เร่งด่วนให้ด้วย ทั้งนี้ อาจต้องปรับกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างกองต่างๆ 
3. เมื่อมหาวิทยาลัยออกประกาศ หรือกฎ ระเบียบต่างๆ และมีการแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบแล้ว  แต่เนื่องด้วยประกาศ หรือกฎ ระเบียบต่างๆ  บางอย่างต้องอาศัยการตีความ ซึ่ง
อาจจะท าให้มีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ดังนั้น ควรเพิ่มการประชุมชี้แจงโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาท าความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานที่สังกัดส านักงานอธิการบดีที่เก่ียวข้องกับกฎ ระเบียบ ก็ควรมีกลไกการ
สื่อสารภายในเพื่อให้ข้อมูลกับผู้รับบริการได้ตรงกัน 

4. กองกิจการนิสิตควรนัดประชุมนักกิจการนิสิต และนักวิชาการศึกษาที่ดูแลงานกิจการนิสิตของคณะ 
ให้ได้มาพบปะหารือกันเพ่ือแลกเปลี่ยนและพัฒนางานไปด้วยกัน 

5. กองกิจการนิสิต ควรมี Hot Line หรือช่องทางสื่อสารที่รวดเร็ว เพื่อช่วยแก้ปัญหานิสิตในกรณี
เร่งด่วน 

6. ควรมีการจัดเครือข่ายงานในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดการพบปะ หารือ ท าความรู้จักกัน ซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาในสายงานที่รับผิดชอบ 
 
กลุ่มที่ 3  ผู้รับบริการที่เป็นอาจารย์  จ านวน 5 คน  เวลา 10:40 – 11:20 น. 
 

 ความพึงพอใจต่อการได้รับบริการ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 

- กองวิเทศสัมพันธ์ : มีการให้บริการที่ดี ไม่พบปัญหาในการติดต่อประสานงาน 
- ส านักงานบริการวิชาการ : มีการพัฒนาระบบงานที่เอ้ือต่อการจัดท าโครงการพัฒนาวิชาการเป็น

อย่างดี  
- กองการเจ้าหน้าที่ : มีการพัฒนาระบบการให้บริการในเรื่องการท าบัตรประจ าตัวพนักงานที่

สะดวกรวดเร็วขึ้น 
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- สถานพยาบาล : มีระบบการแจ้งเตือน ผู้รับบริการในการเข้าพบแพทย์ผ่านทาง SMS ซึ่งอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้รับบริการเป็นอย่างดี รวมทั้งปรับปรุงระบบการรอคิวให้สะดวกขึ้น 

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. โครงสร้างการท างานของส านักงานอธิการบดีควรได้รับการทบทวน 
2. ส านักงานอธิการบดีต้องแม่นเรื่องกฎ ระเบียบต่างๆ และสามารถให้ค าแนะน าท่ีถูกต้องชัดเจนไม่

คลุมเครือ 
3. ลดการท างานแยกส่วนแต่ต้องท างานร่วมกันให้มากขึ้น  และให้มี one stop service 

ทีดู่แลทุกวิทยาเขต 
4. ควรมีการกระจายองค์ความรู้จากผู้อ านวยการส านักงานกฎหมายสู่บุคลากร เพราะบริบทของการ

บริหารจัดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เรื่องกฎหมายจึงต้องเข้มแข็งที่สุด  
5. ควรปรับปรุงระบบการขอผลงานต าแหน่งทางวิชาการซึ่งมีความล่าช้า 
6. ภาพลักษณ์องค์กรควรได้รับการปรับปรุงทั้งเรื่องบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ และสถานที่ให้บริการ 
7. มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมเก่ียวกับสุขภาพค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงควรจัดอบรมเรื่องสุขภาพให้มาก

ขึ้น และจัดให้กับบุคลากรทุกวัย ไม่ใช่เพียงจัดให้กับบุคลากรวัยใกล้เกษียณเท่านั้น 
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กลุ่มที่ 4 ผู้รับบริการทีเ่ป็นนิสิต จ านวน 6 คน  เวลา 11:20 – 12:00 น. 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
1. ส านักการกีฬามีการให้บริการที่ดี อย่างไรก็ตาม ควรปรับปรุงอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

และเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งควรปรับปรุงห้องน้ าให้มีความสะอาด ปลอดภัย 
2. สถานพยาบาลมีการบริการที่ได้มาตรฐาน แต่ควรเพ่ิมเตียงให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งควร

พิจารณาทบทวนช่วงการเปิดให้บริการ และการจ่ายยา เพราะมีเสียงบ่นจากนิสิตค่อนข้างมากเก่ียวกับการหยุด
ให้บริการนิสิตช่วงเย็น 

3. ควรแก้ไขเรื่องการใช้โฟมบรรจุอาหาร วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเถ่ือน และรณรงค์การใช้จักรยาน
อย่างจริงจัง มีร้านซ่อมจักรยาน เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

4. สถานที่ท ากิจกรรมของนิสิตมีไม่เพียงพอ ควรมีลานกิจกรรมที่รองรับกิจกรรมนิสิตของทั้ง
มหาวิทยาลัย 

5. กองกิจการนิสิตให้บริการดี แต่การประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆ รวมทั้งการเทียบชั่วโมงกิจกรรมมี
ความล่าช้า นอกจากนี้ควรทบทวนการจัดท า Transcript กิจกรรม ให้มีการระบุต าแหน่งกรณีท่ีเป็นนายกสโมสร 
นายกองค์การนิสิต ประธานสภานิสิตลงในTranscript กิจกรรมนิสิต 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 
 

 
 

รับฟังผลการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556 
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

เวลา 09.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
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สัมภาษณ์ผู้บริหารของหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 10:00 – 11:00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 

  

  
สัมภาษณ์ผู้รับบริการของหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี  

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 



 20 
 

      
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานอธิการบดี  

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 10:30 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

 
 
 
 
 

 


