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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 

มกราคม 2545 โดยปรับเปลี่ยนชื่อจากส านักงานอธิการบดี มาเป็น ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือท าหน้าที่
ประสานงานกลางในการบริหาร และการจัดการด้านการเรียนการสอน ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโดยยุบรวมหน่วยงานบางหน่วยงาน จึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นงานที่สนับสนุนการบริหารของผู้บริหารวิทยาเขตก าแพงแสน 
และการบริหารงานตามนโยบายของวิทยาเขตก าแพงแสน และสนับสนุนด้านการเรียนการสอน คือ การให้บริการ
ธุรการ บุคคล การเงิน สวัสดิการบุคลากรและนิสิต การบริหารทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้ การให้บริการทาง
การศึกษา การพัฒนานิสิต การสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ดูแลและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์และเครือข่าย กายภาพและสิ่งแวดล้อม และให้บริการด้านกีฬา 
สาธารณสุขและรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตก าแพงแสน 

ในปีการศึกษา 2557 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ( Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยคณะ
กรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา ในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดเด่น 

1. ผู้บริหาร และบุคลากรที่เก่ียวข้อง รับแนวคิดของการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและน าไปสู่การปฏิบัติ โดยการเรียนรู้ท า
ความเข้าใจ  ให้การสนับสนุน  และติดตามการน าไปปฏิบัติจริงได้ระดับหนึ่ง ท าให้เห็นการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในบางเรื่อง 

2. รายงานผลการประเมินตนเอง (SSR) สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในระดับหนึ่ง 
ท าให้เห็นกระบวนการด าเนินงานของส านักงาน ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อ านวยการส านักงานและผู้อ านวยการกอง) ควรศึกษาท าความเข้าใจเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ิมเติมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดบริบท
ของส านักงานที่ชัดเจน  ควรท าให้เกิดกระบวนการในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการน าไปสู่
การปฏิบัติจริง มีการทบทวนกระบวนการเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และท าให้เกิดการบูรณา
การท างานระหว่างส่วนงานต่างๆ  รวมทั้งชี้น าการปฏิบัติงานให้เกิดความยั่งยืน  

2. ควรทบทวนการวิเคราะห์จุดเด่น โดยพิจารณาสิ่งที่ส านักงานท าได้ดีและเกินกว่าที่เกณฑ์ก าหนด เช่น 
มีวิธีการด าเนินงานที่เป็นระบบชัดเจน มีการทบทวนกระบวนการด าเนินงานที่มีการน ามาปรับปรุง
แก้ไข และสามารถน าไปพัฒนาส านักงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  ส่วนการวิเคราะห์จุดที่ควร
พัฒนา (Opportunity For Improvement, OFI ) พิจารณาความไม่ครบถ้วนของการด าเนินงาน  
หรือที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความส าเร็จของส านักงาน  

ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัย 

1. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ 
EdPEx อย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถก าหนดบริบทของตนเองได้อย่างชัดเจน และสามารถน าแนวคิด
ตามเกณฑ์ไปปฏิบัติได้จริง 
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2. ควรให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานสนับสนุน ในการท าความเข้าใจแนวคิด แนวปฏิบัติ และการ
เขียนรายงานตามการด าเนินงานจริง ตลอดจนติดตามให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง (EdPEx 
Action Plan) และมีการด าเนินงานตามแผน ก่อนการประเมินครั้งต่อไป   

3. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานสนับสนุน  ในหมวดที่หน่วยงานด าเนินงานได้ดี  
เพ่ือสร้างความเข้าใจและได้แนวคิดในการด าเนินงาน 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบ ปีการศึกษา 2556   พบว่า 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด 16 โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งจากการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ พบว่า ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะแล้ว จ านวน 
12 โครงการ/กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 

1. ควรมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินและการแปลค่าในแนวทางเดียวกันและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการประเมิน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดและเพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
และปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.1) เนื่องจากยังไม่ได้ก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน 

2. ควรมีการท า KM  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการประเมินความพึงพอใจของกอง
และศูนย์ในสังกัดส านักงานวิทยาเขต ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
(2.1-2.2) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารวิทยาเขตและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร 

3. ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยพัฒนาจากสมรรถนะในรายกลุ่ม 
4. ควรมีการจัดการความรู้ให้ทั่วถึงทุกหน่วยงานและบางงานที่มีลักษณะซับซ้อน และมีการเข้า-ออกของ

บุคลากร 
ทั้งนี้ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ควรเร่งรัดการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินงานดังกล่าว 

เพ่ือให้แผนพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  
 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2545 โดยปรับเปลี่ยนชื่อจากส านักงานอธิการบดี มาเป็น ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือท าหน้าที่
ประสานงานกลางในการบริหาร และการจัดการด้านการเรียนการสอน ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 มีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโดยยุบรวมหน่วยงานบางหน่วยงาน จึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ตาม
นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นงานที่สนับสนุนการบริหารของผู้บริหารวิทยาเขตก าแพงแสน 
และการบริหารงานตามนโยบายของวิทยาเขตก าแพงแสน และสนับสนุนด้านการเรียนการสอน คือ การให้บริการ
ธุรการ บุคคล การเงิน สวัสดิการบุคลากรและนิสิต การบริหารทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้ การให้บริการทาง
การศึกษา การพัฒนานิสิต การสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ดูแลและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์และเครือข่าย กายภาพและสิ่งแวดล้อม และให้บริการด้านกีฬา 
สาธารณสุขและรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตก าแพงแสน  
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 ในปีการศึกษา 2557 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 7 หมวด โดยรวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงานประกอบการประเมินฯ รอบ 14 เดือน (1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558) ซึ่งได้จัดท า
รายงานการศึกษาตนเอง (SSR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงาน ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ประธาน

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ ผู้อ านวยการ
แนะน าผู้บริหาร ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน.  และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของ หน่วยงาน ให้
คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 

น าเสนอ ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวม และท าความเข้าใจใน
รายละเอียดของเกณฑ์ และข้อเสนอแนะในแต่ละหมวดด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของ หน่วยงานรับทราบ 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับผู้อ านวยการ และส านักงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และ
น าข้อมูลมาพิจารณาร่วม กัน  เพื่อสรุปให้ข้อเสนอแนะ ในแต่ละ หมวด  และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากร ของ
หน่วยงานรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงาน ความส าเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงการด าเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในรอบปีที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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 ก าหนดการประเมินฯ 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
เวลา 08.30 – 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเตรียมความพร้อม  

ก่อนการประเมินฯ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย  
เวลา 09.30 – 09.45 น. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน กล่าวต้อนรับ  
เวลา 09.45 – 10.00 น   ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์   

และแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557  
เวลา 10.00 – 11.00 น. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ในรอบ

ปีการศึกษา 2557 ดังนี้ 
1) ข้อมูลโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ของหน่วยงาน 
2) สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวดของหน่วยงาน  
3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 

 เวลา 11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารส านักงาน

วิทยาเขตก าแพงแสน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง (ต่อ)  

 เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้นที่ 

Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้
เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) ส่วนในมิติผลลัพธ์นั้นให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร  

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายหมวด 
  เนื่องจากเป็นการประเมินคุณภาพภายใน การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx ในปีแรก 
คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานยังอยู่ในระยะเริ่มน าระบบมาใช้  และยังต้องมีการเรียนรู้
ท าความเข้าใจเพ่ิมเติม การให้คะแนนจึงยังไม่มีนัยส าคัญ แต่ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะตามรายหมวด ดังนี้ 

หมวด 1 การน าองค์กร 
จุดเด่น 
1. ผู้บริหารระดับสูงให้การยอมรับระบบการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศส าหรับสถาบันการศึกษา 

(EdPEx)  และมีการเตรียมพร้อมและความพยายามในการด าเนินงาน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้น าระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง) ตามนิยามของ EdPEx หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความรับผิดชอบหลัก

ในการจัดการหน่วยงาน (ส านักงาน) ในหลายหน่วยงาน หมายถึง ผู้น าสูงสุดและผู้ที่รายงานตรงต่อ
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ผู้น าสูงสุด  การกล่าวถึงผู้บริหารระดับสูงในนัยของ EdPEx ในรายงานจึงควรมีความชัดเจน (ผู้บริหาร
ระดับสูง หมายถึง รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน หรือ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต) 

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ์
  จุดเด่น 

- 

  ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สามารถสะท้อนภาพกระบวนการการจัดท าแผนได้อย่างชัดเจน แต่ควรมี

การน าข้อมูลปัจจัยน าเข้าทั้งจากภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ เสียงของลูกค้าที่มาจากผลการส ารวจ ผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เป็นต้น มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนที่สามารถตอบ
โจทย์ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างชัดเจน สามารถก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดในหมวด 4 และแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7 ได้อย่างครบถ้วน  

2. กระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ควรสะท้อนให้เห็นกระบวนการที่เป็นระบบอย่าง
ชัดเจน  และควรมีแผนปฏิบัติการ ( Action plan) ระยะสั้นและระยะยาว ที่สามารถน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ 

3. ควรทบทวนความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ส าคัญให้ตรงตามข้อเท็จจริง  เพื่อ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม  ให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของ
ส านักงาน   

4. ควรน าผลการวิเคราะห์งาน เพื่อก าหนดอัตราก าลัง และขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากร ไป
ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร และควรก าหนดกรอบระยะเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
  จุดเด่น 

- 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรแยกการประเมินความพึงพอใจกับความไม่พึงพอใจของลูกค้า และแยกตามกลุ่มลูกค้า  เพ่ือ

สามารถตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง และสร้างความผูกพันของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ตรง
ประเด็น รวมทั้งควรส ารวจปัจจัยความผูกพันของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างความ
ผูกพันให้กับลูกค้าได้  และก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการประเมินท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความผูกพันที่มีกับ
องค์กร เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส านักงานจัดการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล   

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
  จุดเด่น 

1. หน่วยงานมีวิธีการจัดการความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  โดยการระดมความคิดเห็นและ
สรุปปัญหาการท างาน  หาวิธีการแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร  จนเกิดวัฒนธรรมขององค์การ  
นับเป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการ  อีกท้ังเป็นการพัฒนาบุคลากรอีกด้วย  
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 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสะท้อนให้เห็นวิธีการในการใช้วัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงานในแต่ละระดับ  และ

เหตุผลของการเลือกแหล่งข้อมูลเทียบเคียง   
2. การจัดการความรู้ ยังสะท้อนภาพให้เห็นไม่ชัดเจน ควรสะท้อนให้เห็นวิธีการที่หน่วยงานใช้จัดการ

หรือเพ่ิมพูนความรู้ รวมทั้งความพร้อมของทรัพยากรในการตอบสนองต่อการใช้งาน  เพ่ือสะท้อนให้
เห็นแนวทางการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานอย่างแท้จริง 

3. ควรมีการจัดการความรู้ในเรื่อง การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการสืบ
ทอดความรู้ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในอนาคต  

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
  จุดเด่น 

1. มีการเริ่มใช้ Hoshin-X Matrix ในการวิเคราะห์งาน  และมีแผนการที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสะท้อนให้เห็นวิธีการที่บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานด้วย

ความตั้งใจ และส ารวจความต้องการ รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความผูกพันของบุคลากรแต่ละประเภท
ให้ชัดเจน เช่น อัตราหมุนเวียนการเข้า-ออกลดลง การขาด ลา มาสาย อายุงานเฉลี่ยมากข้ึน  การ
ท างานเกินเวลาเพื่อให้งานที่รับผิดชอบเสร็จทันเวลา 

 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
  จุดเด่น 

- 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรอธิบายแนวคิดหรือหลักการที่ส านักงานใช้ในการออกแบบกระบวนการ  ซึ่งทุกกระบวนการจะมี
หลักการเดียวกัน (SIPOC หรือ COPIS Model)  แต่รายละเอียดของปัจจัยน าเข้าที่น ามาใช้ในการ
ออกแบบจะแตกต่างกัน  แล้วอธิบายยกตัวอย่างการออกแบบเพียง 1-2 กระบวนการ  ไม่ต้องแสดง
ผังการไหลของทุกกระบวนการ  

2. ส านักงานควรทบทวนเพิ่มเติมกระบวนการท างานที่ส าคัญให้ครอบคลุมทุกภารกิจ  เช่น การจัดท างบ
การเงินของวิทยาเขต ที่มีระบบงานที่ส าคัญ คือ ระบบ ERP โดยส านักงานวิทยาเขตต้องก าหนด
ก าหนดกระบวนการท างานที่ส าคัญของวิทยาเขตทางด้านคือ กระบวนการรับเงิน กระบวนการ
จ่ายเงิน กระบวนการบันทึกรายการบัญชีในระบบ เป็นต้น เพื่อให้ได้งบการเงินประจ างวดที่มี
คุณภาพ คือ ต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และ ทันเวลา ตามภารกิจในการสนับสนุนการ
บริหารของผู้บริหารวิทยาเขต   

3. ในแต่ละกระบวนการท างานหลัก  ควรระบุกระบวนการย่อ ยส าคัญท่ีเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กันและมี
ผลต่อความส าเร็จของกระบวนการท างานหลักนั้นให้ครบถ้วน  เช่น กระบวนการให้บริการการศึกษา 
ประกอบด้วย กระบวนการรับนิสิต  กระบวนการจัดท าทะเบียนประวัติ (ตั้งแต่รับเข้าจนจบ
การศึกษา) กระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน(จัดสถานที่และสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
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สอน  ลงทะเบียนเรียน จัดการประเมินผล ฯลฯ) พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัด ของแต่ละกระบวนการ  
เพ่ือให้สามารถควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 
  จุดเด่น 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรรายงานผลลัพธ์ ที่สะท้อนถึงระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆในหมวด
ที่ 1-6  เช่นผลตามตัวบ่งชี้ของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึง
พอใจ  และควรมีการแบ่งกลุ่มให้เหมาะสม เช่น แบ่งตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่ง
ตามกลุ่มบุคลากร เป็นต้น 

2. การรายงานผลการด าเนินงานหนึ่งๆ  ควรเลือกการน าเสนอท่ีสามารถสื่อได้ชัดเจน เข้าใจง่าย เพียง
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (เช่น เลือกกราฟหรือตาราง)  และควรทบทวนการสื่อสารด้วยกราฟหรือ
ตารางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ทันที 

3. การแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7 ทุกข้อ ต้องมีการก าหนดตัววัดไว้ก่อน ซึ่งอาจก าหนดตอนท าแผนกลยุทธ์
ในหมวด 2 ก็ได้ โดยเมื่อก าหนดตัววัดไว้แล้ว ต้องแสดงผลลัพธ์ในหมวด 7 อย่างครบถ้วนด้วย และ 
ผลลัพธ์ ควรแสดงอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม รวมทั้งควรมี การเปรียบเทียบกับคู่
เทียบที่มีการก าหนดไว้ด้วย 
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ภาคผนวกที่ 1  
ภาพกิจกรรม 

  
คณะกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินฯ  

  

  

  

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 


