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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี

การศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และ 
ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก  
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน  12 ตัวบ่งช้ี โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย  4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.60 4.60 4.73 4.73 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.60 4.60 4.85 4.85
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ   

วิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. สํานักงานวิทยาเขตมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีระบบสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกใน       

การปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขต 
3. สํานักงานวิทยาเขตมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขตอย่าง

ต่อเน่ือง 
4. บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตมีภาระงานค่อนข้างมากในการดําเนินงานตามภารกิจทั้งเชิงรุกและ

เชิงรับตามนโยบายซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญและจําเป็นของวิทยาเขตโดยกอง/ศูนย์สามารถดําเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สํานักงานวิทยาเขต มีการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจและ
ความสามัคคี ได้เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์คําว่า “สามัคคี”  และตรงตาม
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมของวิทยาเขต 

6. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น และเข้มแข็ง มีศักยภาพที่โดดเด่นในการพัฒนางาน 
7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน เช่น การนําระบบบันทึกผลการปฏิบัติงานประจํา

รายบุคคลมาใช้เพ่ือทดแทนการลงบันทึกด้วยกระดาษ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  ควรมีการนําผลประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุท ธ์  และนําเสนอต่อ    

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง      
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

จุดที่ควรพฒันา 
 - 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 3

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการนําผลประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่ งช้ีของแผนกลยุท ธ์  และนําเสนอต่อ     

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง     
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

2. สํานักงานวิทยาเขตควรส่งเสริมด้านจิตบริการแก่บุคลากรอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ติดต่อ
ประสานงานกับผู้รับบริการโดยตรง 

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสําคัญ  ควรมีแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง 

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
- 

ข้อสังเกต 
1. ข้อมูลที่ใช้ควรอยู่ในรอบปีที่มีการประเมิน 
2. ควรบันทึกการประชุมให้ละเอียดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตามเกณฑ์ให้ชัดเจน 
3. ในช่วงรอยต่อของการดํารงตําแหน่งบริหาร อาจทําให้ประสบปัญหาในการทํางานตามแผน          

การให้บริการ การกํากับและการติดตามผล จึงทําให้การดําเนินงานในบางหน่วยงานไม่ครบถ้วน 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
  มีการพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือลดทรัพยากรและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งช่วยให้การทํางาน          

มีความสะดวก รวดเร็วและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น การสร้างระบบบันทึกงานประจําวัน           
งานการเจ้าหน้าที่ การลาประเภทต่างๆ  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 14 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 14  กิจกรรม  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 

องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
แล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 30 
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554  พบว่า มีผลการดําเนินงาน 21 ตัวบ่งช้ี จาก 21 ตัวบ่งช้ี ตามที่กําหนดไว้ โดย
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.06 อยู่ในเกณฑ์ ดี  เปรียบเทียบกับผล         
การประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ได้ค่าคะแนน 3.27  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

ครั้งที่ 11  ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 27-29 
มิถุนายน 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.51 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ   
คณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ได้ค่าคะแนน 3.51 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ครั้งที่ 12  ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 8-10 
กรกฎาคม 2557 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี ตามที่กําหนดไว้ โดยสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.18 อยู่ในเกณฑ์ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ        
คณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ได้ค่าคะแนน  3.51 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ    
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและ     
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

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

ประกันคุณภาพ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 5

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน สาํนักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ปกีารศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557 

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 
09.00-09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 2 อาคารศูนย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
09.30-10.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 2 อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
  ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนําคณะกรรมการ

บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 

  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนํากรรมการ พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์ของ  
การประเมินฯ 

  ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน นําเสนอข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

  คณะกรรมการประเมินฯ ซกัถามข้อมูลเพ่ิมเติม
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 2 อาคารศูนย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง ช้ัน 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกําแพงแสน 
13.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 
08.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชมหน่วยงานในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ดังน้ี
 08.30-09.00 น.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
 09.00-09.45 น.    กองธุรการ (กําแพงแสน)
 09.45-10.30 น.    ศูนย์กีฬา กําแพงแสน
 10.30-11.00 น.   กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
 11.00-12.00 น.   กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง ช้ัน 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ 
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วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 (ต่อ) 
14.00-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งกลุ่มเพ่ือสัมภาษณ์บุคลากร ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 2 

อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 
 14.00-15.00 น.  กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการหรอืผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (จํานวน 11 คน)  ได้แก่
                         บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย       4    คน 
                         นิสิต                                                7    คน 
 15.00-16.00 น.  กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (จาํนวน 7 คน) ได้แก่
                         ผู้อํานวยการสํานักฯ ผูอํ้านวยการกอง/ศูนย์    7   คน 
                      กลุ่มที่ 3 บุคลากรข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง (จํานวน 12 คน) ได้แก่
                         ข้าราชการ                                          4    คน 
                         พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้      4    คน 
                         ลูกจ้างประจํา                                      4    คน 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันพฤหสับดีที ่10 กรกฎาคม 2557 
08.30-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ ทุกองค์ประกอบ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง ช้ัน 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ 
13.00-14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินฯ ทุกองค์ประกอบ (ต่อ) 
14.30-16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากร

ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ช้ัน 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ 

หมายเหตุ : กาํหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 ได้

ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้
ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น      

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

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

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  6 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉล่ีย 4.85 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.85 ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.60 4.60 4.73 4.73 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.60 4.60 4.85 4.85
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

ตารางที่  2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย

2556 
ผลการดําเนินงาน ปี 2556 

คะแนนผล
การประเมิน 

หมายเหตุ 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ
 ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.85 4.85  
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.731 4.732  

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.20 69,833.59
4.19 

79,989.97
4.20 4.19 4.20 

 

16,659 19,064

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

2.3 การพัฒนาสุนท รียภาพ ใน มิ ติท างศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00  

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย
2556 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 
คะแนนผล
การประเมิน 

หมายเหตุ 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ
 ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 95 253.00 
86.94 

253.00 
86.94 

5.00 5.00  

291.00 291.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 8 8 8 4.00 4.00  

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00  

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ  
วิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  แนวทางเสริม 
1. ควรมีการประเมิน และติดตามการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น แผนปฏิบัติการประจําปีให้

เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
2. คณะกรรมการควรให้ความสําคัญการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  

แผนปฏิ บั ติการประจําปี  และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําสํ านักงาน วิทยาเขต 
กรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขต เพ่ือไปปรับปรุงการดําเนินงานตามสํานักงานวิทยาเขตต่อไป 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

ข้อสังเกต 
 - 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจ

หลัก จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.731  ได้คุณภาพระดับดีมาก       
ส่วน ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.732  ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

1. สํานักงานวิทยาเขตมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีระบบสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขต 

2. สํานักงานวิทยาเขตมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขตอย่าง
ต่อเน่ือง 

3. สํานักงานวิทยาเขตมีการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก 

4. บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตมีภาระงานค่อนข้างมากในการดําเนินงานตามภารกิจทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับตามนโยบายซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญและจําเป็นของวิทยาเขตโดยกอง/ศูนย์สามารถดําเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางเสริม 
  ควรมีการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถให้บุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง

โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบการทํางานและช่วยให้    
การทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. สํานักงานวิทยาเขตควรมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินและการแปลค่าในแนวทางเดียวกัน และนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประเมินเพ่ือช่วยลดข้อผิดพลาด และเพ่ือให้การติดตามประเมินผล
และการนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.1) 

2. ควรมีการทํา KM เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการประเมินความพึงพอใจของกอง
และศูนย์ในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจและนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
มากย่ิงขึ้น (2.1- 2.2) 

3. หากมีระบบการตรวจติดตามการรับ-ส่งเอกสารโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้ผู้
บริการและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกมากย่ิงขึ้น (2.2)  
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4. ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินความต้องการของผู้รับบริการในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขต
เพ่ือนําไปใช้การวางแผนให้บริการตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานในสังกัด (2.2) 

5. ควรเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับบริการที่เป็น real time โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง (2.2) 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

ข้อสังเกต 
 - 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 3 การบริหาร

และการจัดการ จํานวน  5  ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับ    
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
1. พัฒนาฐานข้อมูลที่มีอยู่ไปสู่ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้ 
2. การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทั้งระดับองค์กร และระดับ

วิชาชีพ 

  แนวทางเสริม 
 - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยพัฒนาจากสมรรถนะในรายกลุ่ม 
2. ควรมีการจัดการความรู้ให้ทั่วถึงทุกหน่วยงาน และบางงานที่มีลักษณะซับซ้อน และมีการเข้า - ออก

ของบุคลากร 
3. ควรมีการจัดการความเสี่ยงในด้านยุทธศาสตร์ 
4. ควรมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจในทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
5. คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ควรกําหนดวาระการประชุมเพ่ือกํากับติดตาม            

การดําเนินงานให้ครบทั้งแผนงาน แผนเงิน และแผนพัฒนาบุคลากร (3.1) 
6. สํานักงานวิทยาเขตมีหน่วยงานย่อยที่มีความหลากหลายมาก จึงควรมีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานักงานวิทยาเขต หรือจะใช้การประชุมถกแถลง อย่างสมํ่าเสมอ และให้มีการประชุมระดับ
กอง/ศูนย์ อย่างสม่ําเสมอด้วยเช่นกัน  เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดนโยบายกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน และการมอบอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องที่ เร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ          
การให้บริการที่ ดี สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์  และติดตามรายงานผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (3.1) 

7. สํานักงานวิทยาเขตมีบุคลากรในกอง/ศูนย์ ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ จึงควรทําการจัดการความรู้  
ทุกหน่วยงาน โดยเลือกสรรความรู้ที่มีบุคลากรเช่ียวชาญ และจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “บริการอย่างมีมาตรฐานแบบมืออาชีพสู่ระดับชาติ” (3.2) 
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8. ควรเสริมความรู้เรื่องจรรยาบรรณให้ครบทุกด้าน (3.4) 
9. ควรมีแผนการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งบริหาร และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะต้องเข้าสู่

ตําแหน่งบริหาร (3.4) 
10. ควรมีกลไกสนับสนุนให้เกิดการเข้าสู่ความก้าวหน้าในตําแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน (3.4) 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

ข้อสังเกต 
 - 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 4       
การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

  มีการวางแผนทางการเงิน และติดตามการใช้เงินเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

  แนวทางเสริม 
1. ควรมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. ควรมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลรายงานทางการเงินเพ่ือไปใช้ใน

การวางแผนทางการเงิน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

ข้อสังเกต 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 16

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพ
ระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

  สํานักงานวิทยาเขต มีการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจและ
ความสามัคคี ได้เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์คําว่า “สามัคคี”  และตรงตาม
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมของวิทยาเขต  

  แนวทางเสริม 
   ควรใช้จุดแข็งของฐานความสามัคคี ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของอัตลักษณ์ ขยายผลให้ครอบคลุม IDKU    

ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขต ไปสู่
การเป็น SMART  ORGANIZATION และวิสัยทัศน์ “การบริการที่มีมาตรฐานมืออาชีพสู่ระดับชาติ” 
ในอนาคตโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ และ
เป็นมืออาชีพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการดําเนินการประกันคุณภาพให้

บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรระดับปฏิบัติการที่กระจายอยู่ทุกส่วนงาน เช่น การปฏิบัติงาน
ระดับบุคคลที่เช่ือมโยงเป็นผลการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  การสื่อความหมายความเข้าใจใน 
5W1H ในงานประกันคุณภาพ 

2. เน่ืองจากกอง/ศูนย์ ภายใต้สํานักงานวิทยาเขตกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆของวิทยาเขต ดังน้ัน เพ่ือให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกระดับรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกัน จึงเสนอให้ 
2.1)   จัดทําสรุปโครงสร้างการทํางาน และความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาให้บุคลากร  

ทุกระดับ/แต่ละส่วนงานเข้าใจและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
2.2)   ควรสร้างความเข้าใจและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร แนวนโยบาย สิ่งที่

ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงในวิธีปฏิบัติ การนําเทคโนโลยีมาช่วยปฏิบัติงาน ในขณะที่
บุคลากรมีข้อกังวลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเพ่ือลดปัญหาการสื่อสารที่บุคลากร      
ทุกระดับยังเข้าไม่ถึง หรือยังไม่เข้าใจพอที่จะเข้าถึงในเบ้ืองต้น 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 
 - 

  แนวทางเสริม 
 - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดรูปแบบของขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและใช้เป็นแนวปฏิบัติสําหรับ

กอง/ศูนย์ เพ่ือการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันได้อย่าง
ชัดเจน เช่น 

หน่วยงานหน่วยงาน  ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนขั้นตอน ระยะเวลาระยะเวลา แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องแบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง

2. ควรจัดทําประกาศขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือให้ผู้มารับบริการได้รับทราบและให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นกรอบเวลาการปฏิบัติงาน การติดตามงาน โดยเฉพาะในกระบวนการ
ดําเนินงานหลักที่จะกระทบต่อความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ เช่น ระบบการจ่ายเงิน การยื่นคําร้อง
นิสิต 

3. ควรมีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและเช่ือมโยงระหว่างงาน กระบวนงาน /กอง 
โดยเฉพาะขั้นตอน/กระบวนงานหลักที่สําคัญ เพ่ือลดช่องว่างของงานที่มีความคาบเก่ียวและเป็น
ปัญหาระหว่างกัน รวมถึงเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบระยะเวลาการดําเนินการในภาพรวมได้
เบ็ดเสร็จ    

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

ข้อสังเกต 
 - 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ ภาคผนวกที่ 11  
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย 
ผลการดําเนินงาน

ปี 2556 
ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.19 4.20 

3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ

หน่วยงาน 
ข้อ 7 7

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 5 5 

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 

9 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 253 253

10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 291 291 

11 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 289 289 

12 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศกึษาต่อ คน 2 2 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 8 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 5 5 
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ภาคผนวกที่ ภาคผนวกที่ 22      
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มที่ 1  ผู้รบับริการนสิิต/ผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  จํานวน 12คน 
จุดแข็ง 
1. ขอหนังสือรับรองจากกองบริการการศึกษาได้ภายใน 1 วัน 

2. มีจัดการด้านสาธารณสุขตรวจคุณภาพร้านค้าและสุขภาพผู้ประกอบการ 

3. หน่วยงานที่ให้บริการเป็นอย่างดี ไม่ยุ่งยาก เช่น งานทรัพย์สิน การเบิกจ่ายเงินจากกองธุรการ และ

ศูนย์กีฬา 

4. มีการจัดกิจกรรมท่ีประทับใจ เช่น ปลูกข้าววันแม่เก็บเก่ียววันพ่อ 

จุดอ่อน 
1. เจ้าหน้าที่แม่บ้านห้องพักควรมีความเต็มใจให้บริการ เช่น ย้ิมแย้ม แจม่ใส 

2. ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตบริเวณหอพักให้เร็วขึ้น 

3. ควรปรับปรุงด้านความสะอาดห้องนํ้าส่วนกลางหอพัก  และแก้ไขปัญหาหนูภายในห้องพัก สุนัข 

4. ควรดูแลห้องเรียนในศูนย์เรียนรวม เช่น เครื่องปรับอากาศเสีย เก้าอ้ีชํารุด และป้องกันไม่ให้สุนัขเข้า

ห้องเรียนช้ัน 2 เพ่ือให้นิสิตมีสมาธิในการเรียน 

5. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากนิสิตจ่ายรายเทอม บางครั้งเดือนละ 1,000 บาท 

6. ควรพิจารณาความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ รปภ. ให้มีความน่าเช่ือถือว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ (เมื่อมี

เหตุการณ์เกิดขึ้น) ในบริเวณหอพัก  

7. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นิสิตรับรู้ เช่น เวลาการเปิด ปิดให้บริการสถานพยาบาล  นางพยาบาล

ได้รับการอบรมสามารถจ่ายยาได้ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการช่วงพักเที่ยงของกองกิจการนิสิต และ

การบริการการศึกษา  

8. ประกาศตารางเรียนล่าช้า และควรเปลี่ยนรหัสสาขาวิชาให้เร็ว ทันต่อการลงทะเบียนในแต่ละคร้ัง 

9. ควรปรับปรุงระบบความปลอดภัยในทรัพย์สิน ระบบแสงสว่างตามทาง บัตรผ่านเข้าออก 

10. ควรมีมาตรการเพ่ิมร้านค้าที่ชัดเจน 
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กลุ่มที่ 2  ผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  จํานวน 6 คน  
จุดแข็ง 
1. Smart Support สนับสนุนได้ทุกยุทธ์ศาสตร์  

2. มีการบูรณาการพัฒนาระบบ IT ร่วมกัน เช่น ระบบบันทึกงานประจําวันงานการเจ้าหน้าที่และ    

เก็บข้อมูล เพ่ือนําสู่การบริหารจัดการที่ดี 

3. มีการสร้างความเข็มแข็งในกองฯ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ทีมธุรการเปลี่ยนการทํางาน       

ฝึกการสอบสัมภาษณ์ (กองกิจการนิสิต) การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (กองบริการการศึกษา) 

4. สนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ โปรแกรมในการทํางาน 

จุดอ่อน 
1. Smart Staff บุคลากรมีน้อยและจะทยอยเกษียณอายุราชการ ควรพิจารณาวางอัตรากําลัง หรือ 

Outsource หรือความเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ  

2. ควรเตรียมและวางโครงสร้างให้พร้อม เมื่อได้รับอนุมัติโครงสร้างใหม่จะได้ปรับให้ทันการเปิดเทอมใน

เดือนสิงหาคม 

3. บางหน่วยงานมีงบประมาณในการบริหารจัดการน้อย เช่น ศูนย์กีฬาฯ กองอาคารฯ ศูนย์เทคโลยีฯ 

4. ควรสร้างนิสัยให้นิสิตดูแลทรัพย์สินของตนเองให้ปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 

5. การยุบ รวมหน่วยงานทําให้เกิดความเสี่ยง บุคลากรตกงาน เพราะลูกจ้างมาก 

 
กลุ่มที่ 3  บุคลากรขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลกูจ้าง  จํานวน 15 คน 

จุดแข็ง 
1. บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารของสํานัก 

จุดอ่อน 
1. ควรสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมระบบการประกันคุณภาพในบุคลากรระดับล่างให้ชัดเจน

ย่ิงขึ้น 

2. ทบทวนการบรรจุพนักงานเงินรายได้เมื่อครบ 3 ปี ควรมีการประเมินอย่างต่อเน่ือง 

3. ควรสร้างความเข้าใจแบบ บร 406 (การจัดซื้อจัดจ้าง) ให้เจ้าหน้าที่มากย่ิงขึ้น 

4. ควรใช้ระบบพ่ีสอนน้อง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในทกุงาน 

5. ระบบ e-office ไม่คล่องตัว เพราะยังต้องพ่ึงคนอ่ืน  

6. ควรสร้างทัศนะคติที่ดีในเชิงบวกก่อน 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 22

  

 

ภาคผนวกที่ ภาคผนวกที่ 33    
ภาพกิจกรรม 

  

  

  

  
 


