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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนกั 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนได้เปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2522  เดิมหน่วยงานภายในส านักงานวิทยาเขตขึ้นอยู่กับกองต่าง ๆ ภายในส านักงานอธิการบดีที่บางเขน จนกระทั่งมี
มติคณะรัฐมนตรีที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2532 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 
ตอนที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 จึงได้มีการจัดตั้งกองใหม่ประกอบด้วย กองธุรการ (ก าแพงแสน) และกอง
บริการการศึกษา (ก าแพงแสน) โดยยังสังกัดส านักงานอธิการบดี บางเขน  
 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 มีมติให้จัดตั้ง
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกลางในการบริหาร และการจัดการด้านการเรียนการสอน   
มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กอง ประกอบด้วย กองธุรการ (ก าแพงแสน) และกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) 
และได้ประกาศจัดตั้งส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2545 เป็นต้นไป    
  ต่อมาได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ิมเติม  ดังนี้ 
 วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2545  ได้ปรับหน่วยงานใหม่คือ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   สังกัด         
กองธุรการ (ก าแพงแสน)   
  วันที่ 23 เมษำยน 2547   
   -  กองธุรการ (ก าแพงแสน) ได้ปรับหน่วยงานใหม่ขึ้นอีก 2 หน่วยงาน คือ งานวิ เทศและ
ประชาสัมพันธ์  และงานบริการสาธารณูปโภค  
    -  กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ไปรับหน่วยงานใหม่อีก 2 หน่วยงาน คือ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานประกันคุณภาพการศึกษา  
      และได้ปรับหน่วยงานเพ่ิมอีกหน่วยงานหนึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง คือ ศูนย์กีฬา ก าแพงแสน  สังกัด
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 4 หน่วยงานคือ   งานบริหารธุรการ  งานส่ งเสริมและ
พัฒนากีฬา งานอาคารสนามและอุปกรณ์กีฬา  งานวิชาการและสารสนเทศทางกีฬา 
  วันที่  6  มิถุนำยน 2548  ได้ปรับงานกิจการนิสิต เป็นกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน)  เพ่ิมอีกหน่วยงาน
หนึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน   มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 5 หน่วยงาน คือ งานธุรการ  
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต  งานแนะแนวและทุนการศึกษา  งานหอพัก   งานอนามัย 
พร้อมกับได้ปรับหน่วยงานเพ่ิมอีกหน่วยงานอีกมีฐานะเทียบเท่ากอง คือ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
(ก าแพงแสน) สังกัดส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน และได้ย้ายงานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะและบริการ
เครื่องจักรกล  งานบ ารุงรักษาสนามและไม้ประดับ เดิมสังกัดกองธุรการ (ก าแพงแสน)  ย้ายไปสังกัดกองอาคารสถานที่
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และยานพาหนะ (ก าแพงแสน)   มีการแบ่งส่วนราชการ 6 หน่วยงาน คือ งานธุรการ  งานอาคารสถานที่  งานบ ารุงรักษา
สนามและไม้ประดับ  งานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล  งานบริการสาธารณูปโภค   งานรักษาความปลอดภัย    
  พร้อมกับได้ปรับโอนภารกิจและความรับผิดชอบ งานแผนงาน ในสังกัดกองบริการการศึกษา 
(ก าแพงแสน) ไปสังกัดกองธุรการ (ก าแพงแสน)  
  วันที่  21 ตุลำคม 2552   ได้ยกฐานะงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  มีสถานภาพเทียบเท่ากอง  มีการแบ่งส่วนราชการ 5  หน่วยงาน งาน
บริหารและธุรการ  งานฝึกอบรม งานปฏิบัติการ  งานเครือข่าย งานระบบคอมพิวเตอร์ 
  วันที่ 30 ธันวำคม 2552  ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  อยู่ในสังกัด
งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  กองธุรการ (ก าแพงแสน)   ไม่ก าหนดสถานภาพ และไม่แบ่งส่วนราชการ 
  วันที่  10 สิงหำคม 2554  ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
สังกัดส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  โดยไม่ก าหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ 
 

  วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง 

  เพ่ือด าเนินงานทางด้านการบริหาร  และการจัดการด้านการเรียนการสอน  ด าเนินไปอย่างคล่องตัวมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ปรัชญำ 

   เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการและสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ  

ค่ำนิยมองค์กร 
 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม 

พันธกิจ 
1. ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนานิสิตการประกันคุณภาพการศึกษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ให้บริการด้านสวัสดิการและสาธารณสุขแก่นิสิตและบุคลากร 

3. ให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และดูแลด้านภูมิทัศน์ 

4. ให้บริการและสนับสนุนด้านการบริหารของวิทยาเขตก าแพงแสน 

5. ให้บริการด้านกีฬาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
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วัตถุประสงค์  
 เพ่ือด าเนินงานด้านการบริหาร และการจัดการด้านการเรียนการสอน ด าเนินไปอย่างคล่องตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 

1. เป็นศูนย์กลางในการประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสู่หน่วยงานที่ปฏิบัติโดยผ่าน  4 
กองและ 2 ศูนย ์

2. ก ากับดูแลและพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน 
สามารถรองรับการบริหารงานมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

1.3 เอกลักษณ์ของส ำนัก 

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีเอกลักษณ์ในการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม
ไทย และส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตตระหนักและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านอันเป็นนักวิชาการที่
เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ 
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation)” 

 

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ยึดถืออัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน “ส านึกดี (Integrity) มุ่งมั่น (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge creation) สามัคคี
(Unity)”  

1.4 แผนงำนประจ ำปีของส ำนัก 

แผนปฏิบัติกำรด้ำน 
จ ำนวน
โครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดใน
แผน 

จ ำนวน
โครงกำรที่

บรรลุ 

จ ำนวนตัวบ่งชี้ที่บรรล ุ
โครงกำรที่

ไม่ได้
ด ำเนินกำร ปริมำณ คุณภำพ ปริมำณ คุณภำพ 

- ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 6 6 0 6 0 0 0 

- ด้ำนกำรพัฒนำนิสิต 24 24 0 19 19 11 5 

- ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร 1 1 0 1 1 0 0 

- ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 33 36 6 33 31 10 5 

- ด้ำนบริหำรจัดกำร 63 63 2 41 41 3 16 

- ด้ำนประกันคุณภำพ 13 13 2 13 13 2 0 

- ด้ำนท ำบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 10 0 9 9 1 1 

- ด้ำนกำรวิจัย        

- ตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจหลัก 150 153 10 122 116 27 20 

รวม 150 163 122 143 27 
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แผนปฏิบัติรำชกำร พ.ศ. 2553  ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 สนับสนุนการบูรณาการหลักสูตร และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้น 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะสากล ให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถท่ีทันสมัย ด้านการเรียน 
 การสอน มีศักยภาพ ด้านการวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ 
 นิสิตและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต 
 ใหม่ เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร และปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะ
ผู้น า จิตสาธารณะ จัดกิจกรรมยกย่องคนดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเบ็ดเสร็จในวิทยาเขต 
   

เป้ำประสงค์ : 
1. สนับสนุนการบริหารงานด้านการศึกษา และการผลิตบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ 

3. สนับสนุนการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ คุณธรรม และความเป็นผู้น า เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

4. อนุรักษ์ ส่งเสริม ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือสร้างจิตส านึก และธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ความ

เป็นไทย 

5. บริหารงานเชิงรุกในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมภิบาล บูรณาการการท างานให้ได้ผลงานที่โดด

เด่น พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
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แผนกำรปฏิบัติรำชกำร ปี 2553 
ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตก ำแพงแสน 

ยุทธศำสตร์ที่  1   สนับสนุนการบูรณาการหลักสูตร และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
วิชาชีพ ทักษะสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดงาน 

เป้ำประสงค์  :  สนับสนุนการบริหารงานด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิต เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

มำตรกำร โครงกำร งบประมำณ 
เงินงบประมำณ 

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

มาตรการที ่1.1 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงวิชำกำร 

1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร          30,000 

มาตรการที ่1.5 
สนับสนุน อำคำร สถำนที่  และ
อุปกรณ์ ที่เพียงพอกับกำรเรียนกำร
สอน 

1.5.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการศึกษา 

 100,000 

มาตรการที ่1.6 
จัดโครงกำรอบรมเพ่ิมพูนทักษะใน
กำรใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทุก
คณะ/ชั้นปี 

1.6.1 โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตทุกคณะ/ช้ันป ี

 300,000 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถที่ทันสมัยด้านการเรียนการสอน            
มีศักยภาพด้านการวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิต และสังคม   

เป้ำประสงค์ :  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

มำตรกำร โครงกำร งบประมำณ 
เงินงบประมำณ 

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

มาตรการที ่2.1 
สนับสนุนกำรจัดต้ังกองทุนพัฒนำ
อำจำรย์และบุคลำกรสำยวิชำกำร 

2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  250,000 
2.1.2 โครงการสัมมนาทางวิชาการ  800,000 

มาตรการที ่2.2 
สนับสนุนกำรพัฒนำคุณวุฒิและ  
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร 

2.2.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ 

 85,000 

2.2.2 โครงการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือ
สังคม 

 27,000 
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ยุทธศำสตร์ 3 เสริมสร้างให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหม่ เพิ่ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและปลูกฝังให้มี คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า จิตสาธารณะ จัดกิจกรรมยกย่องคนดี   

เป้ำประสงค์  : สนับสนุนการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ คุณธรรม และความเป็นผู้น า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ 

 
  

มาตรการ โครงการ งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

มาตรการที่ 3.1 
ปรับปรุงระบบกำรรับนิสิตให้มี
คุณภำพ 

3.1.1 โครงการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อย 
โอกาสผู้พิการ และผู้มีความ 
สามารถพิเศษ 

 110,000 

3.1.2 โครงการโควตารับตรง  575,000 
มาตรการที ่3.3 
ให้ทุนกำรศึกษำ ยกย่อง และให้
รำงวัลนิสิตที่มีผลกำรเรียนดี มีควำม
ประพฤติดี 

3.3.1 โครงการจัดทุนการศึกษาเพื่อการ
พัฒนานิสิต 

 280,000 

3.3.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการศึกษา 

 220,000 

มาตรการที่ 3.4 
ส่งเสริมนิสิตให้มีกำรแข่งขันทำงด้ำน
วิชำกำรสนับสนุนให้นสิิตสร้ำง
นวัตกรรม 

3.4.1 โครงการติดตามภาวการณ์มีงานท าของ
บัณฑิต 

 5,000 

มาตรการที่ 3.6   
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนกจิกรรม
ของนิสิต 

3.6.1 โครงการบัณฑติยุคใหม ่
3.6.2 โครงการพัฒนานิสิต 
3.6.3 โครงการค่ายอาสา 

 810,000 
1,095,000 

90,000 
มาตรการที่ 3.7   
จัดสวัสดิกำร และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก เพ่ือคุณภำพชีวิตให้กับนิสิต 

3.7.1  โครงการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 

 30,000 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อสร้างจิตส านึก และธ ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

 

มาตรการ โครงการ งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

มาตรการที ่4.1 
จั ดท ำ โค รง ก ำ ร ด้ ำนท ำนุ บ ำ รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ เ พ ณี  ใ ห้
บุคลำกรและนิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม
อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึก
ในควำมเป็นไทย ทั้ งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

4.1.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 515,000 

มาตรการที ่4.3 
จัดค่ำยกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังควำมรัก
และควำมผูกพันต่อสถำบัน (มก.) 

4.3.1 โครงการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 
และพระราชวงศ์ ทุกพระองค์ 

 75,000 

มาตรการที่ 4.5 
จัดต้ังศูนย์กำรเรียนรูศ้ิลปะวัฒน- 
ธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

4.5.1 โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 202,400 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเบ็ดเสร็จในวิทยาเขต 
เป้ำประสงค์ : บริหารงานเชิงรุกในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมภิบาลบูรณาการการท างานให้

ได้ผลงานที่โดดเด่น พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 

มาตรการ โครงการ งบประมาณ 
เงินแผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

มาตรการที่ 5.1 
พัฒนำระบบกำรบริหำรที่ม ี
ธรรมำภิบำลทั่วทั้งองค์กร 

5.1.1 โครงการเพื่อการบริหารจัดการแบบธรร
มาภิบาล 

 740,000 

มาตรการที่ 5.2 
พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ส ำ ร ส น เ ท ศ ใ ห้ มี
ประสิทธิภำพ 

5.2.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3,800,000 

มาตรการที ่5.3 
จัดต้ังกองทุนพัฒนำบุคลำกร 

5.3.1 โครงการแผนพัฒนาอัตราก าลัง 556,560  

มาตรการที่ 5.4 
ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรให้กระชับ 
ลดควำมซ้ ำซ้อน 

5.4 .1 โครงการปรับปรุ ง โครงสร้ างการ
บริหารงาน 

- - 
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มาตรการ โครงกำร งบประมำณ 
เงินแผ่นดิน 

งบประมำณ 
เงินรำยได้ 

มาตรการที่ 5.5 
ปรับปรุงกฎระเบียบต่ำง ๆ ให้ทันสมัย 

5.5.1 โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ  5,000 

มาตรการที่ 5.6 
พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรงำนแบบ
เบ็ดเสร็จ  

5.6.1 โครงการพัฒนาผู้บริหาร  200,000 
5.6.3 โครงการวิจัยสถาบัน  109,000 
5.6.4 โครงการพัฒนากายภาพ 2,000,000 4,700,000 
5.6.5 โครงการศูนย์ราชการใสสะอาด  65,000 
5.6.6 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นิสิตในหอพัก 

 645,000 
 

มาตรการที่ 5.7 
ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร 

5.7.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

 1,025,000 

 5.7.2 โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนิสิต และบุคลากร 

 360,000 

 5.7.3 โครงการพัฒนาการกีฬา 
 

  

มาตรการที่ 5.9 
ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ
ประกันคุณภำพ 

5.9.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 691,000 

มาตรการที่ 5.10 
ส่งเสริมโครงกำรกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
รำยได้ 

5.10.1  โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน  6,128,000 
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๒๕-๒๗ 

1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 

ล ำ
ดับ

ที่ กิจกรรมด าเนินการ 2553 2554 

พ.ย.-พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 วางแผนและปรับปรุงแผนการด าเนินการ                                     

2 เก็บข้อมูล 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้  
 

                                  

3 4 กอง 2 ศูนย์ จัดท า SAR เตรียมการประเมิน
และมีการแต่งตั้งกรรมการประเมิน 

                               

4 ประเมิน  4 กอง 2 ศูนย์                                     
  - กองกิจการนิสิต (กพส.)                         23-24           

  - กองธุรการ (กพส.)                         24-25           
  - กองบริการการศึกษา (กพส.)                         26-27           
  - กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ (กพส.)                         30-31           
  - ศูนย์กีฬา กพส.                         30-31           

  - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ                         30-31           
5 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน น าผล (4) มา

จัดท า SAR และเตรียมการประเมินและมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส านักงานวิทยา
เขตก าแพงแสน 

                   

6 ประเมินส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน                           30 1       

7 ประเมินวิทยาเขตก าแพงแสน                             
 

    

8 หน่วยงานทุกระดับจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามผลการประเมินและน าผลการประเมินไปใช้
ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
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1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 แผนภูมิที ่1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
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แผนภูมิที ่2 โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554) 
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แผนภูมิที ่3  โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน (ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 – ปัจจุบัน) 
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1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  

 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 

1. 1. หัวหน้าส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ประธานกรรมการ 

2. 2. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) กรรมการ 

3. 3. ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) กรรมการ 

4. 4. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ก าแพงแสน) กรรมการ 

5. 5. ผู้อ านวยการศูนย์กีฬา ก าแพงแสน กรรมการ 

6. 6. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. กรรมการ 

7. 7. ผู้อ านวยการกองธุรการ (ก าแพงแสน) กรรมการและเลขานุการ 
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1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ที่ส ำนักภำคภูมิใจ 

  
 
  

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 

จ ำนวนคนที่รับ
บริกำร 

จ ำนวน
งบประมำณ 

1. โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ 
ประจ าปี 2553 

กองธุรการ 1,381 44,500 บาท 

2.  โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็น

ข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน 

” 375 23,690 บาท 

3.  โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร กองบริการการศึกษา 1,200 109,208 

รวม  2,956 177,398 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมำณ  
ข้อมูลด้ำนรำยรับ  

ในปีงบประมาณ 2553  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีรายรับทั้งภายในและภายนอกรวมเป็น

งบประมาณทั้งสิ้น 189,498,924.96 บาท โดยเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 74,783,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 

39.46 จากรายรับรวมทั้งหมดของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  และเป็นงบประมาณเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัย

จัดสรรให้เป็นเงิน 100,252,527.00 บาท และรายได้จากการบริหารงานภายในและภายนอก เป็นเงิน  

114,715,224.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.54  จากรายรับรวมทั้งหมดของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
 

เปรียบเทียบรำยรับจริง  ประจ ำปี 52 และประจ ำปี 2553 

แหล่งเงิน   งบประมำณปี 52   ร้อยละ   งบประมำณปี 53   ร้อยละ  
งบประมาณแผ่นดิน 84,183,500.00 44.71 74,783,700.00 39.46 

งบประมาณเงินรายได้ 104,114,334.00 55.29 114,715,224.96 60.54 

รวม 188,297,834.00 100.00 189,498,924.96 100.00 
 

เปรียบเทียบรำยรับจริงและรำยจ่ำยจริง งบประมำณประจ ำปี 52 และ ปี 53  

 ประเภท   งบประมำณปี 52   งบประมำณปี 53   เพิ่ม-ลด  

 รายรับจริง      84,183,500.00    74,783,700.00  -    9,399,800.00  
 รายจ่ายจริง     104,114,334.00   114,715,224.96     10,600,890.96  

 

เปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ 2552 และ 2553 

รายการ  
 1 ต.ค.2551 - 30 ก.ย. 52   1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย. 53  

 งปม./แผ่นดิน   งปม./แผ่นดิน   งปม.รำยได้   งปม.รำยได้  

งบบุคลากร 49,941,100.00 49,340,200.00 14,127,884.00 15,192,154.00 
งบด าเนินการ 28,242,400.00 25,443,500.00 54,784,912.00 54,626,220.00 

- ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วสัด ุ 3,242,400.00 2,942,700.00 44,191,012.00 43,607,820.00 
- ค่าสาธารณูปโภค 25,000,000.00 22,500,800.00 10,593,900.00 11,018,400.00 

งบลงทุน 6,000,000.00 - - 9,784,900.00 
งบเงินอุดหนุน - - 71,800.00 40,000.00 

งบกลาง - - 4,000,000.00 3,000,000.00 
งบรายจ่ายอื่น ๆ - - 16,382,150.00 17,609,253.00 

รวม 84,183,500.00 74,783,700.00 89,366,746.00 100,252,527.00 

* ข้อมูลเงินงบประมำณ จำกงำนแผนงำน     **   ข้อมูลเงินรำยได้จำกงำนคลังและพัสด ุ 
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ตำรำงเปรียบเทียบรำยจ่ำยจริง ประจ ำปี 2552 กับ 2553 
 

 
 

รำยจ่ำยจริงงบประมำณ ประจ ำปี 2553  

 รายการ  
 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย. 53   รวม   ร้อยละของ

รายจ่าย 
ต่อรายจา่ยทั้งหมด  

 ร้อยละของ
รายจ่าย 

ต่อรายได้ทั้งหมด   งปม./แผ่นดิน   งปม.รายได้   เงินงปม+รายได้  

งบบุคลากร 49,340,200.00 15,192,154.00 64,532,354.00 36.87 34.05 

งบด าเนินการ 25,443,500 54,626,220.00 80,069,720.00 45.74 42.25 

- ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสด ุ 2,942,700 43,607,820.00 46,550,520.00 26.59 24.57 

- ค่าสาธารณูปโภค 22,500,800 11,018,400.00 33,519,200.00 19.15 17.69 

งบลงทุน - 9,784,900.00 9,784,900.00 5.59 5.16 

งบเงินอุดหนุน - 40,000.00 40,000.00 0.02 0.02 

งบกลาง - 3,000,000.00 3,000,000.00 1.71 1.58 

งบรายจ่ายอื่น ๆ - 17,609,253.00 17,609,253.00 10.06 9.29 

รวม 74,783,700 100,252,527.00 175,036,227.00 100.00 92.37 

 

 

รวม

งปม./แผ่นดิน งปม.รายได้ เงินงปม+รายได้

งบบุคลากร 49,941,100.00       14,127,884.00          64,068,984.00          36.92                 34.03                 

งบด าเนินการ 28,242,400            54,784,912.00          83,027,312.00          47.84                 44.09                 

  - ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 3,242,400              44,191,012.00          47,433,412.00          27.33                 25.19                 

 - ค่าสาธารณูปโภค 25,000,000            10,593,900.00          35,593,900.00          20.51                 18.90                 

งบลงทุน 6,000,000              -                            6,000,000.00            3.46                   3.19                   

งบเงินอดุหนุน -                         71,800.00                 71,800.00                 0.04                   0.04                   

งบกลาง -                         4,000,000.00            4,000,000.00            2.30                   2.12                   

งบรายจ่ายอืน่ ๆ -                         16,382,150.00          16,382,150.00          9.44                   8.70                   

รวม 84,183,500        89,366,746.00       173,550,246.00      100.00           92.17            

รำยจำ่ยจริงงบประมำณ ประจ ำปี 2552

1 ต.ค.2551 - 30 ก.ย. 52  ร้อยละของรายจ่าย
ต่อรายจ่ายท้ังหมด

 ร้อยละของรายจ่าย
ต่อรายได้ท้ังหมด

รายการ
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เปรียบเทียบรำยรับเงินรำยได้ ประจ ำปี 52 และประจ ำปี 2553 

รำยกำร เงินรำยได้ปี 2552 เงินรำยได้ปี 2553 

ภำยในมหำวิทยำลัย 

1. เงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 0.00 0.00 

2. เงินบ ารุงมหาวิทยาลัย และเงินค่าธรรมการศึกษา 26,950,684.00 28,732,964.50 

   - เงินเก็บจากนิสิต ภาคปกติ  0.00 18,207,990.00 

   - เงินเก็บจากนิสิต ภาคพิเศษ  0.00 10,524,974.50 

3. เงินค่าธรรมเนียมที่พักบุคลากร (บริหารงาน) 0.00 0.00 

รวมเงินรำยได้จำกภำยในมหำวิทยำลัย 26,950,684.00 28,732,964.50 

ภำยนอกมหำวิทยำลัย  

1. เงินรายได้จากการบริหารงาน 46,912,479.00 76,032,629.36 

2. เงินรายได้จากการประยุกต์และบริการวิชาการ 12,086,291.00 56,200.00 

3. เงินรายได้สุทธิโครงการพัฒนาวิชาการ  
   (ยอดท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรร) 

3,969,365.00 5,234,448.52 

4. เงินอุดหนุน (ยอดที่หน่วยงานได้รับจัดสรร) 894,000.00 5,462.75 

5. เงินรายได้ที่ได้รับโอนจากหน่วยงานภายใน มก. 0.00 0.00 

6. เงินรายได้ค่าสาธารณูปโภคจากโครงการวิจัย 0.00 0.00 

7. รายได้ดอกเบี้ย 8,857,172.00 91,821.33 

8. เงินรายได้อ่ืนๆ  4,444,343.00 4,561,698.50 

รวมเงินรำยได้จำกภำยนอกมหำวิทยำลัย 77,163,650.00 85,982,260.46 

รวมเงินรำยได้ที่ได้รับจริงทั้งหมด 104,114,334.00 114,715,224.96 

 
  



 

15 

 

 1.9.2 จ ำนวนบุคลำกร 
 ข้อมูลบุคลำกร  

หน่วยงำน ข้ำรำชกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
พนักงำน 
รำชกำร 

พนักงำน 
เงินรำยได ้

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 
รวม 

รำยเดือน รำยวัน 

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 1     2 1 4 
กองธุรการ (ก าแพงแสน) 25 13 0 28 12 55  133 
กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) 10 4 0 15 3   32 
กองอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 13 4 5 9 116 68  215 
กองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) 8 8 0 15 22 14 1 68 

ศูนย์กีฬา ก าแพงแสน 1 1 0 6 2 5  15 

ศูนย์เทคโนโลยี มก.กพส. 1 6 0 4 0   11 

รวม 59 36 5 77 155 144 1 478 

 ข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

 1.9.3 ข้อมูลสถิติทีเ่กี่ยวข้องกับภำรกิจหลัก 
สรุปจ ำนวนบุคลำกรประเภทต่ำง ของวิทยำเขตก ำแพงแสน จ ำแนกตำมหน่วยงำน 

ล ำดับ
ที ่

หน่วยงำน 
ประเภทบุคลำกร 

รวม 
ข้ำรำชกำร พ.มหำวิทยำลยั พ.เงินรำยได้ พ.รำชกำร 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

1 คณะเกษตร 131 62 25 4 64 38 324 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 46 57 28 3 19 21 174 

3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 23 3 0 0 2 32 

4 คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 58 85 69 0 9 12 233 

5 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 66 57 24 0 13 48 208 

6 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 78 47 1 5 15 90 236 

7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 49 21 2 1 55 70 198 

8 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 25 7 49 2 44 26 153 

9 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 59 34 74 5 155 147 474 

10 ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม 30 12 37 0 22 31 132 

11 ส านักหอสมุด 6 12 16 0 2 0 36 

12 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 0 1 0 0 0 0 1 

13 สถานีวิจัยประมง 0 0 0 0 6 0 6 

  รวม 552 418 328 20 404 485 2207 
 ข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที ่ ณ วันที่ 5 เมษายน 2554 
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 ข้อมูลอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

1. อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 

จ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมดของวิทยำเขต
ก ำแพงแสน (คน) 

มีคุณวุฒิปริญญำเอก
(คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

541 247  45.65 

 

2. แสดงจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดและอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกของวิทยำเขต ก ำแพงแสน 

จ ำแนกตำมรำยคณะ / สถำบัน / ส ำนัก 

ล ำดับที ่ คณะ/สถำบัน/ส ำนัก จ ำนวน
อำจำรย์ 
(คน) 

อำจำรย์ผู้มีวุฒิปริญญำ
เอก(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 คณะเกษตร ก าแพงแสน          
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 คณะสตัวแพทยศาสตร ์
 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน   

141 
75 
16 
124 
106 
77 
2 

92 
30 
7 
66 
20 
32 
0 

65.24 
40 

43.75 
53.22 
18.86 
41.55 

0 

รวม 541 247 45.65 

 

3. กำรเพิ่มขึ้นของอำจำรย์ประจ ำของวิทยำเขตก ำแพงแสนที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก เปรียบเทียบปี 2552     

และ 2553  

ปี พ.ศ. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอกทั้งหมด(คน) คิดเป็นร้อยละที่เพ่ิม 

2552 
2553 

206 
247 

  
19.90 
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 4. กำรเพิ่มข้ึนของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคุณวุฒิปริญญำเอก เปรียบเทียบ ปี 2552 และ 2553 จ ำแนก

ตำมหน่วยงำน (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป) 

ล ำดับที ่ คณะ/สถำบัน/ส ำนัก จ ำนวนอำจำรย์วุฒิปริญญำเอก 

ปีงบ 2552 ปีงบ2553 จ ำนวนร้อยละ ท่ี
เพ่ิมขึ้น 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 คณะเกษตร ก าแพงแสน          
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 คณะสตัวแพทยศาสตร ์
 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน   

84 
29 
9 
51 
6 
27 
0 

92 
30 
7 
66 
20 
32 
0 

9.52 
3.45 

-22.22 
29.41 
233.33 
18.52 

0 

รวม 206 247 19.90 

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2553 (ปัจจุบัน) ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน   

โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวนคนที่รับ
บริการ 

จ านวนงบประมาณ 

1. โครงกำรพบผู้ปกครองก้ำวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม ่ กองกิจการนิสิต 1,855 900,000 บำท 

2. โครงกำรถนนอำชีพ คร้ังท่ี 6 ” 819 19,964 บำท 

3. โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำสัญจร กองบริการการศึกษา 1,200 109,208 

รวม  3,874 1,029,172 

1.9.4 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก   
  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ปี พ.ศ. ช่ือผลงาน 
2551 1. โครงการพบผู้ปกครองก้าวแรกสู่บณัฑิตยคุใหม่ ประจ าปี 2551 

2. โครงการถนนอาชีพ ครั้งท่ี 5 

3. โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร 

2552 1. โครงการพบผู้ปกครองก้าวแรกสู่บณัฑิตยคุใหม่ ประจ าปี 2552 

2. โครงการถนนอาชีพ ครั้งท่ี 6 

3. โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร 

2553 1. โครงการพบผู้ปกครองก้าวแรกสู่บณัฑิตยคุใหม่ ประจ าปี 2553 

2. โครงการถนนอาชีพ ครั้งท่ี 7 

3. โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร 
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1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลกัษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 

        ที่ท าการส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 2 อาคารชูชาติ ก าภู ตั้งอยู่
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6  ถนนมาลัยแมน  ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140 
หมายเลข โทรศัพท์ 034-281053-6  ต่อ 3257 
   

                สรุปจ ำนวนอำคำรและพื้นที่อำคำร 
ชื่ออำคำรและพื้นที่ 

ในควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำน 
จ ำนวน (หลัง) พื้นที่ (ตร.ม.) 

(รวมทำงเดิน) 
มูลค่ำก่อสร้ำง 

(บำท) 

ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 334 298,175.25 749,386,252.03 

กองธุรการ (ก าแพงแสน) 29 34,707.89 189,727,826.30 

กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) 3 15,978.17 58,236,950.00 

ศูนย์กีฬา ก าแพงแสน 4 113,248.25 71,796,785.60 

กองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) 53 54,635.68 222,683,596.90 

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ก าแพงแสน) 245 81,832.76 233,891,093.23 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.    

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2553  จาก งานแผนงาน กองธุรการ(ก าแพงแสน) 
หมำยเหตุ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ส านักงานตั้งอยู่ในอาคารศูนย์มหาวิทยาลยั ก าแพงแสน จึงไม่น าพื้นที่มารวม 
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บทท่ี 2   
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1  สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีตำมภำรกิจ 
 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือทบทวนปรัชญา  
ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจหลัก เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของหน่วยงาน และได้มีการน าผล
การประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการมาปรับปรุง เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ซึ่งเดิมจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี นอกจากนั้น ได้มีการทบทวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการ
ด าเนินงานใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการให้บริการของส านักฯ ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบงานขึ้นใหม่ส าหรับการ
ให้บริการ และปรับตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถรองรับกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การด าเนินงาน
ตัวชี้วัดบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันทบทวน ปรับปรุง แผนงาน แผนกลยุทธ์ และแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในการประชุมบุคลากร และ
รวมถึง ก ากับติดตามกับผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณได้จัดโครงการสัมมนาส านักวิทยาเขต
ก าแพงแสน เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานราชการ 4 ปี ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 
13-15 พฤศจิกายน 2552 เมื่อด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการแล้ว ได้เวียน เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและกรอบการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ 2553 ให้ผู้บริหารระดับกอง หัวหน้างาน และบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และน าไป
ปฏิบัติ โดยมีผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

1. ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนานิสิตการประกันคุณภาพการศึกษา และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย และรับน้องใหมเ่ครือข่ายบณัฑติอุดมคติ ภาคตะวันตก กองกิจการนิสิตฯ  
2 โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ” 
3 โครงการสังคีตดนตรไีทยเทิดไท้องค์ราชัน ” 
4 โครงการสานสมัพันธ์ผู้น านสิิตกับผู้บริหาร ” 
5 โครงการส่งเสริมค่านยิมที่ดีของนสิิต ” 
6 โครงการสัมมนาผู้น ากิจกรรมนสิิต ครั้งท่ี 3 ” 
7 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนสิิต ” 
8 โครงการน้องใหม่วัยใสไร้แอลกอฮอล์ ” 
9 โครงการศูนย์อ านวยการควบคมุและก ากับดูแลกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม ่ ” 
10 โครงการรณรงค์การแต่งกาย กองกิจการนิสิตฯ  
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณผ์ู้น านิสติ ” 
12 โครงการอบรมภาวะผู้น าและพัฒนาบุคลิกภาพ ” 
13 โครงการพบผู้ปกครองและก้าวแรกสู่บัณฑติยุคใหม ่ ” 
14 โครงการพีส่อนน้องในหอพัก ” 
15 โครงการพี่น้องคล้องสมัพันธ์ ” 
16 โครงการกีฬาหอพักสัมพันธ์ ” 
17 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและความพร้อมเพื่อการท างาน ” 
18 โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษ ” 
19 โครงการเรียนแนะแนวการปรบัตวัส าหรับนสิิตใหม ่ ” 
20 โครงการส่งเสริมคณุค่าความเป็นไทยและจติสาธารณะสูส่ังคม ” 
21 โครงการพี่ช่วยน้องเพื่อช่วยเพื่อน ” 
22 โครงการให้บริการและซ่อมบ ารุงเครือข่าย ศูนย์เทคโนโยสารสนเทศ 
23 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน แบบ e-learning ” 
24 โครงการพัฒนาความรู้ดา้นคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร ” 
25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร มก.กพส. และบุคคลทั่วไป ” 
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประสิทธิภาพสูงสดุในการท างาน ” 
27 โครงการปรับปรุงและให้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อให้บริการ ” 
28 โครงการวิจัยสถาบัน ” 
29 จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ พัฒนานิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป ” 
30 จัดท าคู่มือการอบรม จัดท าเอกสารประชุมวิชาการ ” 
31 จัดท าและดูแลโฮมเพจของวิทยาเขตและหน่วยงาน ” 
32 พัฒนาระบบและจัดการด้านฐานขอ้มูล ” 
33 ออกแบบและจัดท าประกาศนยีบตัรส าหรับผู้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ ” 
34 ให้ค าปรึกษาด้านระบบเครือข่าย ” 
35 จัดหาวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ” 
36 โครงการจดัเก็บเอกสารสิ่งก่อสร้าง กองธุรการ 
37 โครงการจดัท าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์ ” 
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2. ให้บริการด้านสวัสดิการและสาธารณะสุขแก่นิสิตและบุคลากร 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการขับขี่ปลอดภยัไร้อุบตัิเหต ุ กองกิจการนิสิตฯ  
2 โครงการอบรมการบันทึกและตรวจสอบหน่วยช่ัวโมงกิจกรรมนสิิต ” 
3 โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ” 
4 โครงการถนนอาชีพ ครั้งท่ี 6 ” 
5 โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ” 
6 โครงการสัมภาษณ์นสิิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ” 
7 โครงการปฐมนิเทศนิสติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ” 
8 โครงการนิทรรศการเพื่อสุขภาพ ภาคปลาย ” 
9 โครงการนิทรรศการเพื่อสุขภาพ ภาคต้น ” 
10 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ” 

 

3. ให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และดูแลด้าน       

ภูมิทัศน์ 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการขุดลอกคูคลอง กองอาคารสถานท่ีฯ 
2 โครงการมวลชนสัมพันธ์การรักษาความปลอดภัย ” 
3 โครงการพัฒนาสระพระพิรณุ ” 
4 โครงการปลูกหญ้าสระพระพริุณ ” 
5 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพื่อการจดัการระบายน้ าสนามหญ้าสระพระพิรณุ ” 
6 โครงการวางระบบให้น้ าสนามหญา้สระพระพิรณุ ” 
7 โครงการปลูกหญ้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ” 
8 โครงการจดัสวนประดับบริเวณอนุสาวรีย์ มล.ชูชาติ ก าภ ู ” 
9 โครงการก าจดักาผากพ้ืนท่ีเขตการศึกษาและเขตที่พักอาศัย ” 
10 โครงการพัฒนาวิทยาเขตตามแนวรั้วด้านหน้าวิทยาเขต ” 
11 โครงการปลูกไม้ประดับเรือนระแนงเหล็กโรงอาหารนนทรี ฟู๊ตเซ็นเตอร์ ” 
12 โครงการปลูกไม้ยืนต้นใหร้่มเงาและปูพื้น Tuit Stone ลานจอดรถโรงอาหารกลาง ” 
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4. ให้บริการและสนับสนุนด้านการบริหารของวิทยาเขตก าแพงแสน 

ล ำดับที ่ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการรับนิสติโครงการโควต้ารบัตรง กองบริการการศึกษาฯ  
2 โครงการส่งเสริมเด็กดีมคีุณธรรมเข้าศึกษาต่อใน มก.กพส. รับกับ สพท. ” 
3 โครงการรับสมัตรคดัเลือกมีความสามารถทางการกีฬาดีเด่นเข้ารับการศึกษาต่อ (โควตา

นักกีฬ)ี 
” 

4 โครงการเลือกแนวทางอนาคตที่ มก. ” 
5 โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร ” 
6 โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตร มก.กพส. ” 
7 โครงการสัมมนาจรรยาบรรณอาจารย์ ” 
8 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ” 
9 โครงการอบรมสมัมนาด้านประกันคุณภาพส าหรบัอาจารย์และบคุลากร ” 
10 โครงการอบรมด้านประกันคณุภาพส าหรับนสิิต ” 
11 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตศูนย์กีฬา กองอาคารสถานท่ีฯ 
12 โครงการปุ๋ยหมัก ” 
13 โครงการจดัประดับต้นไม ้ ” 
14 โครงการจ าหน่ายพันธุ์ไม ้ ” 
15 โครงการรถรับ-ส่งบุคลากร (ก าแพงแสน-นครปฐม) ” 
16 โครงการรถรับ-ส่งนักเรียน (มัธยมฐานบิน) ” 
17 โครงการปรับปรุงรถตู้โดยสารเป็นรถท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ” 
18 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์โรงอาหารนนทร ี ” 

 
5. ให้บริการด้านกีฬาและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษผ์้าไทย กองบริการการศึกษาฯ  
2 โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววนัพ่อ กองธุรการ 
3 โครงการสืบสานประเพณสีงกรานต์ ” 
4 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง ” 
5 โครงการขอบคณุผูเ้กษียณอายุราชการ ” 
6 โครงการแหเ่ทียนจ าน าพรรษา ” 
7 โครงการวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช ” 
8 โครงการทอดกฐินสามัคค ี ” 
9 โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร ศูนย์กีฬา 
10 โครงการเดิน-วิ่นวิสาขะบูชา ” 
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2.2 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับส ำนัก 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่
ท าหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดย
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ 
และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.84 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดีมำก 
  
ตำรำงท่ี 1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน องค์ประกอบ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
ส ำนัก ส ำนัก ส ำนัก ส ำนัก ส ำนัก 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   

- 5.00 - 5.00 ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก - 5.00 2.84 3.56 ดี 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ  5.00 4.00 - 4.20 ดี 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ - 5.00 4.66 4.83 ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ  

- 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีบังคับ 4.50 4.44 3.45 4.84  

ผลการประเมิน ดี ดี พอใช้ ดีมำก 
 

 

  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 2  

ตารางที ่2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 
 

ตัวบ่งช้ี 

หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร   x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้     3.00 4.00 0.00 1 0 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 0   3 4 0.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  7 ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน และรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 
 1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจา

หน่วยงานโดยเป็นแผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธาน  และแผนกลยุทธ์  ของมหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ

จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 

ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

3.1-6-7 
 
 
 
3.1-2-2 
 
 
 
1.1-1-1 
 
1.1-1-2 
3.1-1-2 
 
1.1-1-3 

ค าสั่งส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ท่ี 10/2552 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2552-2555) ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ลงวันที่ 29 
ก.ค. 52 
โครงการสัมมนาส านักวิทยาเขตก าแพงแสน เรื่องการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติงานราชการ 4 ปี ณ 
สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี วันท่ี 13-15 พฤศจิกายน 
2552 
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านกั ครั้งท่ี 2/2553 เมื่อ
วันท่ี จันทร์ ท่ี 15 ก.พ. 53 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555 มก. 
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ส านักงานวิทยา
เขตก าแพงแสน 
แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุก

หน่วยงานภายใน 

1.1-2-1 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยา
เขตก าแพงแสน ครั้งท่ี 1/2553 วันท่ี 18 ม.ค.53 วาระที่ 3  
หัวข้อ 3.1 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-7%20คำสั่งแผนปฏิบัติราชการ%204ปี.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-1-1รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต2-53.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-1-2แผนปฏิบัติราชการ4ปี(พ.ศ.2552-2555)มก..pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-1-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-1รายงานการประชุมสำนักงานวิทยาเขต%201-53.pdf
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กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 
1.1-2-2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ

การประจาปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 

3.1-2-3 
1.1-3-1 
 

ค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
สรุปค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 

 4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี 

และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของ

การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

1.1-2-2 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) 

 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 

ทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 

1.1-2-2 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) 

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ

แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน

เพื่อพิจารณา 

1.1-6-1 หนังสือท่ี ศธ 0513.20102(4)/0306 ลว 4 ก.พ.53 เรื่อง 
แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2552-2561) และแผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) ส านักงานวิทยาเขต 
ก าแพงแสน 

 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ

แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

1.1-1-1 
 
 
1.1-2-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยา
เขตก าแพงแสน ครั้งท่ี 2/2553 วันที่ 15 ก.พ.53 วาระที่ 
3 หัวข้อ 3.1 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) 

 8.  มีการน าผลการพิจารณา  ข้อคิ ด เห็น  และ

ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน

ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

  

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าส านัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2551-2554) โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-2-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-3-1สรุปคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน%20ปีงบ2553%20มก.กพส.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-6-1บันทึกข้อความที่306%20เรื่อง%20แผนยุทธศาสตร์%2010%20ปีและแผนราชการ4ปี.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-1-1รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต2-53.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
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1.1 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เดิมอยู่แล้ว แต่เนื่องจาก
มีการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารระดับสูง กอปรกับสภาวการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนไปจึงได้มีการทบทวน ปรับแก้
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ใหม่โดยมีการระดมสมองและจัดท า SWOT ร่วมกันทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติ
ทั้ง 4 กอง 2 ศูนย์ (เอกสารหมายเลข 3.1-6-7) โครงการสัมมนาส านักวิทยาเขตก าแพงแสน เรื่องการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานราชการ 4 ปี ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2552 
(เอกสารหมายเลข 3.1-2-2) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    

1.2 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดโครงการสัมมนาส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เรื่องการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานราชการ 4 ปี ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย และ วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2552 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัด

ชลบุรี (เอกสารหมายเลข 3.1-2-2) มีการจัดประชุมสัมมนาและระดมความคิด (SWOT) เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป้าประสงค์ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธ์ศาสตร์ โดยมี

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 168 คน  

1.3  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) (เอกสารหมายเลข 

3.1-6-7) (เอกสารหมายเลข 3.1-1-2) และ (เอกสารหมายเลข 1.1-1-2) โดยด าเนินการประชุมคณะกรรมการตามค าสั่ง 

เพ่ือด าเนินการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ จากข้อ 1.2 มาวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้งก่อนที่จะมีการ

ปรับแก้ไข ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ พร้อมร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2553 ให้เชื่อมโยงกับแผน

ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดให้ครอบคลุมตามภารกิจ

หลักของหน่วยงานและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย กรอบ แนวทางปฏิบัติ     

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามภารกิจหลัก  

1.4  น าร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานราชการ 4 ปี ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 

13-15 พฤศจิกายน 2552 เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ จันทร์ ที่ 15 ก.พ. 

53 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 (เอกสารหมายเลข 1.1-1-1) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจะน าเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน ต่อไป  

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภาย 
2.1 ผู้บริหารส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักงานวิทยาก าแพงแสนตามที่

ได้รับมอบจากคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขต ให้ถ่ายทอดให้บุคลากรภายในสังกัดของผู้บริหารแต่ละกอง 
ได้รับทราบ (เอกสารหมายเลข 1.1-2-1)  

2.2 มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2553 ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน (เอกสารหมายเลข 1.1-2-2) 

3.  มีการแปลงแผนกลยุทธ์ของส านักงานให้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่ละกอง โดยคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน และก าหนดบุคลากรที่จัดท าในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2553 ของแต่

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-7%20คำสั่งแผนปฏิบัติราชการ%204ปี.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-7%20คำสั่งแผนปฏิบัติราชการ%204ปี.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-1-2แผนปฏิบัติราชการ4ปี(พ.ศ.2552-2555)มก..pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-1-1รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต2-53.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-1รายงานการประชุมสำนักงานวิทยาเขต%201-53.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
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ละกอง และแผนงานของหน่วยงานภายในกอง และมีการน าแผนงานภายในที่มีการปฏิบัติแล้วมาวิเคราะห์
สังเคราะห์พิจารณาในภาพรวมของกองแต่ละกอง และในภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน และสามารถ
ตอบสนองตามความต้องการของตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาและตัวบ่งชี้ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2553 (เอกสารหมายเลข 3.1-2-3) และ (เอกสารหมายเลข 1.1-3-1) 

4.  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดท าตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (เอกสารหมายเลข 1.1-2-2) 

5.  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของ
หน่วยงาน และมีการรายงานผลการสรุปผลด าเนินงานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานในเวลาที่เหมาะสม (เอกสารหมายเลข 1.1-2-2) 

6.  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (เอกสารหมายเลข 1.1-6-1) 

7.  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ โดย
เปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เอกสาร
หมายเลข 1.1-1-1) และ (เอกสารหมายเลข 1.1-2-2) 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

1.1 7 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-2-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-3-1สรุปคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน%20ปีงบ2553%20มก.กพส.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-6-1บันทึกข้อความที่306%20เรื่อง%20แผนยุทธศาสตร์%2010%20ปีและแผนราชการ4ปี.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-1-1รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต2-53.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf


 

28 

 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.56 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่  3 

ตารางที ่3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 
 

ตัวบ่งชี ้

 ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

หน่วย  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร   x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลัก       1.81 3.03 0 0 0 
2.1 ร้อยละของกิจกรรม/

โครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่อจ านวน
บุคลากร 

ร้อยละ 11 2.64 16 5.86 0 0 10    0.44 0.98 0     

417 273 0 

2.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 0.00 3.51 12,291.01 4.11 0.00 0  3.51   3 4.11 0.00     

0.00 2,2993 0.00 
2.3 ระดับความส าเร็จของ

การให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 4 0  5   5 4 0.00     
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำ 
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชำติ และนำนำชำติต่อจ ำนวนบุคลำกร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 10  

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2553 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 16 
โครงการ  มีบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน 273 คน (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงในส านักงานและบุคลากรที่
ท างานไม่ถึง 9 เดือน จ านวน 20 คนนับ 0.5 คน รวม 10 คน) ไม่มีบุคลากรลาศึกษาต่อ รวมบุคลากรประจ าทั้งหมด 
473 คน 

วิธีกำรค ำนวณ  
1. ค านวณร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ  

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ X 5  
จ านวนบุคลากร (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

   
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 
    คะแนนที่ได้=   

 
 

 ผลกำรด ำเนินงำน  

 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ฯ ต่อจ านวนบุคลากร 
        =  16    x 100  = 5.86 
                         273 

คะแนนที่ได้     =   5.86  x  5  = 0.98 คะแนน 
               30 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าร้อยละของกิจกรรม/โครงการทางวิชาการ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

  

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 
X 5  ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ล าดับ ช่ือโครงการบริการทางวิชาการแกส่ังคม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การประเมินผล 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลรวมระดับความ
พึงพอใจ(7.1x7.2) 

  รวม 6,509 2,993 4.11  12,291.01  
  กองกิจกำรนิสิต (ก ำแพงแสน) 

   
  

1 โครงการพบผู้ปกครอง 1,573 1064 4.19 4,458.16 
2 โครงการหอพักเอกชนเครือข่าย

มหาวิทยาลยัฯ 
24 21 3.72 

                   
78.12  

3 โครงการสังคีตดนตรไีทยเทิดไท้องค์
ราชัน 

150 150 4.78 
                 

717.00  
4 โครงการส่งเสริมคณุค่าความเป็นไทย

และจิตสาธารณะสูส่ังคม 
100 44 4.50 

                 
198.00  

5 โครงการถนนอาชีพ ครั้งท่ี 7 130 126 4.11 516.60 
6 โครงการอุดมศึกษาไทยช่วยภัยน้ าท่วม: 

ลูกนนทรีจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
150 85 4.02 341.70 

7 โครงการสัมมนาผู้น ากิจกรรมประชุม
เชียร์และรับน้องใหม ่และเปลี่ยนเรียนรู้ 
: คุณภาพและมาตรฐานกิจกรรม
ประชุมเชียรแ์ละรับน้องใหม ่

93 85 4.00 340.00 

 กองบริกำรกำรศึกษำ (ก ำแพงแสน) 
  

  
8 โครงการ ประชุมร่วมระหว่างผู้บรหิาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอก าแพงแสน 
และผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

189 124 3.81 472.44 

9 โครงการแนะแนวสัญจร (Road Show) 1,000 887 4.03 3,574.61 

 ศูนย์กีฬำ ก ำแพงแสน     
10 โครงการแข่งขันฟุตซอล 300 175 3.86 675.50 
11 โครงการแข่งขันเปตอง 100 72 3.94 283.68 

12 โครงการเซปักตะกร้อเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน คัพ 

350 160 3.97 635.20 

13 ไทยแลนด์พรีเมีย่รล์ีคฟุตบอลดิวิช่ัน1 2,000 - - - 
14 KPS Basketball Open 200 - -  -  
15 ฟุตซอลครสิตจัก 50 - -  -  

16 เกษตรศาสตร์ กิจไพศาล ฮอนดา้คาร์ส 
โอเพ่น ครั้งท่ี 1 

100 - -  -  
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 

(คะแนนเต็ม 3) 
2553 

(คะแนนเต็ม 5) 

2.1 
11 

2.64 
16 

5.86 1 0.98 ร้อยละ 10 ไม่บรรลุ 
417 273 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบภารกิจหลัก  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 
2.1-2 รายงานสรุปผลการจัดโครงการที่ให้บริการวิชาการ 16 โครงการ 

 
  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.1-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.1-2.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ  3.51 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

วิธีกำรค ำนวณ  
ความพึงพอใจ  =        

ผลรวมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คะแนนที่ได้     =    คะแนน 

 ผลกำรด ำเนินงำน  
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ =  

     1064+ 21+ 150+ 44+126+ 85+ 85+ 124+ 887+ 175+ 72+ 160 

            = 12,291.01 
        2993 
  
 คะแนนที่ได้      =   4.11  คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2553 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ได้ด าเนินการท าแบบประเมินผลในแต่ละโครงการเพ่ือ
วัดระดับความพึงพอใจในแต่ละโครงการที่ด าเนินงาน  ในรอบปีการศึกษาส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสนด าเนิน
โครงการทั้งสิ้น จ านวน 16 โครงการ โครงการที่ส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 12 โครงการ มีผลรวมของผู้ตอบ
แบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน  2,993  คน มีผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคูณจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโครงการ/กิจกรรม จ านวน  12,291.01  คะแนน  

  

ผลรวมของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม x ผลรวมของผลการประเมิน(คะแนนเต็ม 5) 

(1064x4.19) +(21x3.72) +(150x4.78) +(44x4.50)+(126x4.10)+(85x4.02) +(85x4.00) +(124x3.81) +(887x4.03) +(175x3.86) +(72x3.94) +(160x3.97) 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 

(คะแนนเต็ม 3) 

2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

2.2 
- ค่าเฉลี่ย

3.95 

12,291.01 ค่าเฉลี่ย
4.11 

3 คะแนน 
4.11 

คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

บรรลุ 
- 2993 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบภารกิจหลัก  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 
2.1-2 รายงานสรุปผลการจัดโครงการบริการวิชาการ 

 
  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.1-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.1-2.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

เกณฑ์มำตรฐำนและรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) รำยกำรหลักฐำน 

 1. มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 2.3 -1-1 แบบส ารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการวิชาบูรณาการ 
2.3 -1-2 แบบส ารวจความต้องการของนิสติช้ันปีท่ี 1 ในโครงการพี่น้อง

คล้องสัมพันธ์  
 2.3 -1-3 วิจัยสถาบัน เรื่องความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการโรงอาหารกลาง 

มก.กพส. (แบบสอบถาม) 
 2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ 

2.3 -2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการวิชาบูรณา
การ วิทยาเขต กพส.ครั้งท่ี 1/2554 

 3. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่
ก าหนด 

1.1-2-2 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) 

 4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการให้บริการ 

2.1-2 รายงานสรุปผลการจดัโครงการบรกิารวิชาการ 

 5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

  

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ตามภารกิจหลักของ

ส านักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  
1.1   การส ารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการวิชาบูรณาการ (เอกสารหมายเลข 2.3 -1-1) 
1.2   การส ารวจความต้องการของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในโครงการพ่ีน้องคล้องสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข 2.3 -1-2) 
1.3   การส ารวจความพึงพอใจใช้บริการโรงอาหารกลาง มก.กพส. (เอกสารหมายเลข 2.3 -1-3) 
2. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  มีการวางแผนการให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป       

ตามข้อมูลที่ได้จากการส ารวจข้อที่ 1 โดยมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขต
ก าแพงแสน (เอกสารหมายเลข 2.3-2-1) เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา และเป้าหมาย  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.3/2.3-1-1แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการวิชาบูรณาการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.3/2.3-1-2สรุปโครงการพี่น้องคล้องสัมพันธ์.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.3/2.3-1-3วิจัยสถาบัน%20ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหารมก.กพส..pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.3/2.3-2-1รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิชาบูรณาการ1-2554.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.1-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.3/2.3-1-1แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการวิชาบูรณาการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.3/2.3-1-2สรุปโครงการพี่น้องคล้องสัมพันธ์.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.3/2.3-1-3วิจัยสถาบัน%20ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงอาหารมก.กพส..pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.3/2.3-2-1รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิชาบูรณาการ1-2554.pdf
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3. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการตามแผนปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งได้สรุปผลการจัดโครงการไว้เป็นหลักฐาน (เอกสาร
หมายเลข 1.1-2-2)   

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการโดยสรุปผลการจัดโครงการบริการ (เอกสาร
หมายเลข 2.1-2) เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 

(คะแนนเต็ม 3) 
2553 

(คะแนนเต็ม 5) 
2.3 5 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที ่4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 
 

ตัวบ่งชี ้

 ผลกำรด ำเนินงำน  
รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

หน่วย  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร       2.40 4.20 0.00 0 0 
3.1 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยงาน 
และผู้บริหารทุก
ระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 5 6 0 5    3 4 0.00     

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู ้

ข้อ 1 5 0 3    1 5 0.00     

3.3 ระบบบริหารความ
เส่ียง 

ข้อ 4 3 0 4    2 3 0.00     

3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ 6 5 0 6    3 4 0.00    

3.5 ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู ้และทักษะ
วิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

382 91.61 395 83.51 0.00 0 90    3 5 0.00     

417 473 0.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน และรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 
 1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่

ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

3.1-1-1 
 

1.1-2-2 
 

3.1-1-2 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) 
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ

ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน า

ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

หน่วยงาน 

3.1-2-1 
 

3.1-1-2 
 

3.1-2-2 
 
 
 

3.1-2-3 

รายงานผลการส ารวจความต้องการอัตราก าลังเพิ่ม 
(Growth Rate) 5 ปี  
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน 
โครงการสัมมนาส านักวิทยาเขตก าแพงแสน เรื่องการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติงานราชการ 4 ปี ณ 
สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี วันท่ี 13-15 พฤศจิกายน 
2552 
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผล

การด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากร

ในหน่วยงาน 

3.1-3-1 
 
 

3.1-3-2 
3.1-3-3 

 
3.1-3-4 

บันทึกข้อความจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ที่ ศธ 0513.10101/420 ลงวันท่ี 
14 พ.ค.53 เรื่องรายงานการส ารวจความพึงพอใจ 
รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2553 เมื่อวันท่ี 21 มิ.ย. 53 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งท่ี 
7/2553 เมื่อวันท่ี 19 ก.ค. 53 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2553 เมื่อวันท่ี 23 ส.ค. 53 
วารที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัด

ประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

การศึกษา 

3.1-4-1 
 

3.1-4-2 
 
 

3.1-4-3 

หน้ำเว็บไซต์ กองบริกำรกำรศึกษำ (ก ำแพงแสน)
http://esd.psd.kps.ku.ac.th/ 
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2553 เมื่อวันท่ี 27 ส.ค. 53 
(วาระพิเศษ) ประกาศส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน  
ลงวันท่ี 16 ส.ค. 53 
รายงานผลการด าเนินการรักษาระยะเวลามาตรฐานของ
การให้บริการ  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-2-1รายงานผลการสำรวจอัตรากำลังเพิ่ม5ปี.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-2-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-3-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-3-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-3-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-3-4.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-4-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-4-3.pdf
http://esd.psd.kps.ku.ac.th/
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กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา

ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

ส านักเต็มตามศักยภาพ 

3.1-3-3 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2553 เมื่อวันท่ี 23 ส.ค. 53 
วารที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1-2-3 
3.1-4-3 

 
3.1-6-1 

 
3.1-6-2 
3.1-6-3 

 
 

3.1-6-4 
3.1-4-2 

 
3.1-6-5 

 
3.1-6-6 

 
3.1-6-7 

 
 
 

3.1-6-8 
 

3.1-6-9 
3.1-6-10 

 
3.1-6-6 

ค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
รายงานผลการด าเนินการรักษาระยะเวลามาตรฐานของ
การให้บริการ  
ระบบงบประมาณ ระบบทะเบียนทรัพย์สิน ระบบการเงิน 
ระบบบุคลากร  ระบบการลงเวลามาปฏิบัตริาชการ 
โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววนัพ่อ วันท่ี 11 ส.ค. 53 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ี 
382/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนา 
มก.กพส. ครบรอบ 31 ปี ลงวันท่ี 12 ต.ค. 2553 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง วิทยาเขตก าแพงแสน 
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2553 เมื่อวันท่ี 27 ส.ค. 53 
(วาระพิเศษ) 
ค าสั่ง มก. ที่ 1640/2552 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน ระดับคณะ ส านัก สถาบัน ลว.18 พ.ค.52 
รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินทด
รองราชการจากเงินรายได้  
ค าสั่งส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ที่ 10/2552 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2552-2555) ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ลงวันที่ 29 
ก.ค. 52 
ค าสั่งแต่งตั้งผูร้ักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกอง/หัวหน้า
งาน 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัต ิ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเพณีวันลอยกระทง 
ประจ าปี 2553 
รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินทด
รองราชการจากเงินรายได ้

 7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการ

บริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-3-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-2-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-4-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-2%20ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-4.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-4-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-5.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-6.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-7%20คำสั่งแผนปฏิบัติราชการ%204ปี.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-8.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-10.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-6.pdf
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีคณะกรรมการประจ าส านัก และก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าส านักทุกๆ 1 เดือน มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 (เอกสารหมายเลข 1.1-2-2) และ 
(เอกสารหมายเลข 3.1-1-2) ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในในรอบปีที่ผ่านมา SAR 
หรือ สปค.01 เป็นแนวการบริหารงานในปีถัดไป มีการชี้แจงและท าความเข้าใจ ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในการประชุม และส านักฯ ได้จัดส่งค าสั่งแจ้งให้คณะกรรมการฯ (เอกสารหมายเลข 3.1-1-1) ได้รับทราบ 
และผลการบริหารจัดการในรอบปี ซึ่งในรอบปีที่มามีการประชุม 7 ครั้ง แต่หากมีเรื่องส าคัญเร่งด่วนระดับนโยบายที่
ต้องการขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจ าส านักก็จะมีการจัดประชุมวาระพิเศษได้  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

- ผู้บริหารของส านักทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ ทิศทางการด าเนินงาน เป้าหมาย ให้ครอบคลุมตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน  ได้แก่  การบริหารจัดการ การบริการวิชาการและสังคม  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการ
ต่างๆ จัดท าแผนอัตราก าลัง (เอกสารหมายเลข 3.1-2-1) และแผนพัฒนาบุคลากรที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2553  

- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันทบทวน ปรับปรุง แผนงาน แผนกลยุทธ์ และแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในการประชุมบุคลากร และ
รวมถึง ก ากับติดตามกับผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณได้จัดโครงการสัมมนาส านักวิทยาเขต
ก าแพงแสน เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานราชการ 4 ปี ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 
13-15 พฤศจิกายน 2552 (เอกสารหมายเลข 3.1-2-2) เมื่อด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการแล้ว ได้เวียน 
เกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและกรอบการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านัก ประจ าปีงบประมาณ 2553 (เอกสารหมายเลข 3.1-2-3) ให้ผู้บริหารระดับกอง หัวหน้างาน และ
บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ  

- ส านักฯ ใช้ระบบฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นเครื่องมือในการรายงานผลการด าเนินงาน โดย
บันทึกรายงานผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้ และใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ เช่น ระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติ บุคลากร จ านวนนิสิต หลักสูตร เป็นต้น   

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

    3.1  มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักพร้อมให้ข้อเสนอแนะจากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) (เอกสารหมายเลข 3.1-3-1) ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 53 (เอกสารหมายเลข 3.1-3-2) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ
แนวทางแก้ไขตามแบบส ารวจและได้บันทึกลงในรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 53 วาระที่ 3 
เรื่องสืบเนื่อง เรื่อง การส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เอกสาร
หมายเลข 3.1-3-3) และการประชุม ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 53 วารที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 (เอกสาร
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หมายเลข 3.1-3-4) แจ้งผลการปรับปรุงและแก้ไขพร้อมรายละเอียดในการด าเนินงาน โดยกองธุรการ (ก าแพงแสน) 
ได้รวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัยแจ้งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) เป็นที่เรียบร้อย  

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

4.1 มีการเปิดสายตรงผู้อ านวยการส านักวิทยาเขตก าแพงแสน และผู้อ านวยการของแต่ละกอง บนหน้า
เว็บไซต์ของแต่ละกอง เช่น เว็บไซต์กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) และกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) เป็น
ช่องทางส าหรับการสื่อสารระหว่างผู้บริหารส านัก เพ่ือรับรู้ข้อมูล ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับบุคลากรใน
หน่วยงานและบุคคลทั่วไป และสามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หน้าเว็บไซต์ กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) http://esd.psd.kps.ku.ac.th/ (เอกสารหมายเลข 3.1-4-1) 

4.2  มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับผู้อ านวยการทุกกอง หัวหน้างาน หรือผู้ปฏิบัติ ได้แก่ 
ประกาศ หรือ ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ในการบริหารงานในส านัก เช่น ประกาศส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน       
ลงวันที่  16 ส.ค. 53 แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการให้ได้มาซึ่ งชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักรับทราบ ในวาระการประชุม 
ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 53 (วาระพิเศษ) (เอกสารหมายเลข 3.1-4-2) 

4.3 มีการด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ โดยค ารับรองปฏิบัติราชการส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 2 
กระบวนการตามท่ี (ก.พ.ร.) ก าหนด (เอกสารหมายเลข 3.1-2-3) และ (เอกสารหมายเลข 3.1-4-3) 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

5.1  มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ในการแก้ไขปัญหาในการท างาน เช่น การปรับปรุงระบบเงิน
ทดรองจ่ายตามค าแนะน าผู้ตรวจสอบภายในให้น าระบบเครือข่ายบัญชี 3 มิติ มาใช้การปฏิบัติงานของกองอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ (ก าแพงแสน) จากการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 20 
ส.ค. 53 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.2 มีมิติให้จัดซื้อโปรมแกรมส าเร็จรูปเพ่ือบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างให้กับ
หน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-3-3) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    6.1  ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงาน รวมถึงการปกป้องผลประ

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน คือ   

-  หลักประสิทธิผล โดยมีผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2553  (เอกสารหมายเลข 3.1-2-3) และ (เอกสารหมายเลข 3.1-4-3) 

-  หลักประสิทธิภาพ  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ
งบประมาณ ระบบทะเบียนทรัพย์สิน ระบบการเงิน ระบบบุคลากร  ระบบการลงเวลามาปฏิบัติราชการ  (เอกสาร
หมายเลข 3.1-6-1) เป็นต้น 
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 -   หลักการตอบสนอง  มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของ
หน่วยงานบอร์ดประชาสัมพันธ์  แผ่นพับประชาสัมพันธ์  มีการจัดโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ วันที่ 11 
ส.ค. 53 (เอกสารหมายเลข 3.1-6-2) มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องวัฒนธรรมข้าวไทย และการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย
ในปัจจุบัน สาธิตการปลูกข้าวโดยวิธีการปักด า การท าขวัญข้าว ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคลากร นิสิต ตัวแทนส่วนราชการ และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 -  หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารส านักได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะท างานในกิจการ
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ 382/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครบรอบ 31 ปี ในวันที่ 
12 พ.ย. 53 เป็นประธานกรรมการ ลงวันที่ 12 ต.ค. 2553 (เอกสารหมายเลข 3.1-6-3) และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นกรรมการและเลขานุการ (เอกสารหมายเลข 3.1-6-4) 

-  หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาส านัก โดยการแจ้งในที่
ประชุมกรรมการประจ าส านักฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การพิจารณาความดีความชอบ การสรรหาเสนอชื่ออธิการบดีใน
การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 53 (วาระพิเศษ) 
(เอกสารหมายเลข 3.1-4-2)   

 -   หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงานและก ากับการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีการ
แบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน และมีการแต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ 
เช่น ค าสั่งส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ที่ 10/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2552-2555) ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ลงวันที่ 29 ก.ค. 52 (เอกสารหมายเลข 3.1-6-7)  

 -  หลักการกระจายอ านาจ มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง/หัวหน้างาน ตาม
โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน (เอกสารหมายเลข 3.1-6-8) 

 -   หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย เช่น (เอกสารหมายเลข 3.1-6-9) 

- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

- หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  
- แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมด าเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่  
- ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  

 -   หลักความเสมอภาค  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ในรอบ
ปีงบประมาณได้จัดโครงการสัมมนาส านักวิทยาเขตก าแพงแสน เรื่องการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ราชการ 4 ปี ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2552 (เอกสารหมายเลข 3.1-2-2)       
การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2553 (เอกสารหมายเลข 3.1-6-10) ได้มีค าสั่ง
แต่งตั้ง และมีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักทุกคน บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานภายใต้กฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับเดียวกัน  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-2%20ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-4.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-4-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-7%20คำสั่งแผนปฏิบัติราชการ%204ปี.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-8.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/หลักเกณฑ์%20วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน%20ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา%20พ.ศ.2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/หลักเกณฑ์%20วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน%20ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา%20พ.ศ.2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/หลักเกณฑ์และวิธีการแต่ตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมดำเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/ข้อบังคับ%20มก.%20ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย%20พ.ศ.%202553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-10.pdf
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 -  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และมีมติร่วมกัน เพ่ือด าเนินงาน /กิจกรรมของส านักฯ จ านวน 7 ครั้ง 

6.2 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ และรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี ทั้งระดับกอง/ศูนย์ ในรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี 2554 และรายงานสรุปผลการจัดโครงการ เช่น โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 
โครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง โครงการประเพณีลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีวันสงกานต์ และโครงการ
วันสถาปนา มก.กพส. เป็นต้น  

6.3  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในมาตรวจสอบระบบการบริหารการเงิน
ในด้านต่างๆ  และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินการให้คณะกรรมการประจ าส านักทราบ  รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินทดรอง
ราชการจากเงินรายได้ รายงานผลการตรวจสอบเงินยืมทดรองผ่านระบบเครือข่ายบัญชี 3 มิติ รายงานการผลการ
ด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  (เอกสาร
หมายเลข 3.1-6-6) 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.1 5 ข้อ 6 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-6.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  3 ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน และรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ

จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

3.2-1-1 
 

3.2-1-2 

รายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2553 วันจันทร์ที่ 24 
พฤษภาคม 2553 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู้ (KM) 
ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้

และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้

ที่ก าหนดในข้อ 1 

3.2-2-1 
 

3.2-2-2 
 

3.2-2-3 

คู่มือการใช้งานระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เวอร์ชั่น 1.0 
คู่มือนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับการกู้ยมื
ผ่านระบบ 
ระบบหนังสือราชการ 

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

3.2-2-1 
 

3.2-3-1 

คู่มือการใช้งานระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เวอร์ชั่น 1.0 
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-
assurance-2554/31-element3-2554/56-
indicators-3-2 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด

ในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 

knowledge) 

3.2-4-1 
3.2-3-1 

http://esd.psd.kps.ku.ac.th/ESD/esd_km.html 
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-
assurance-2554/31-element3-2554/56-
indicators-3-2 

 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี

การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ 

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

3.2-5-1 เอกสารทางการศึกษา 

 
  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-1-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-1-2คำสั่งการจัดการความรู้%20KM.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-2-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-2-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-2-1.pdf
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-assurance-2554/31-element3-2554/56-indicators-3-2
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-assurance-2554/31-element3-2554/56-indicators-3-2
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-assurance-2554/31-element3-2554/56-indicators-3-2
http://esd.psd.kps.ku.ac.th/ESD/esd_km.html
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-assurance-2554/31-element3-2554/56-indicators-3-2
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-assurance-2554/31-element3-2554/56-indicators-3-2
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-assurance-2554/31-element3-2554/56-indicators-3-2
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-5-1เอ...pdf


 

44 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 5/2553 วันจันทร์ที่ 24 

พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น. (เอกสารหมายเลข 3.2-1-1) วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.2 การบริหารองค์ความรู้
ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแผนการเชื่อมโยงการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีมติมอบให้ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์ จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน คือ เน้นเรื่องการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการใช้งานระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวอร์ชั่น 1.0 
คู่มือนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษากับการกู้ยืมผ่านระบบ และระบบหนังสือราชการ และมอบหมายผู้อ านวยการ
ธุรการ (ก าแพงแสน) แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน (เอกสาร
หมายเลข 3.2-1-2)  

2. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้มอบหมายตามมติท่ีประชุม ให้มีการจัดท าคู่มือที่เน้นการพัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับระบบการให้บริการตามพันธกิจของส านักฯ ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบค าร้องทาง
การศึกษาออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวอร์ชั่น 1.0 (เอกสารหมายเลข 3.2-2-1) คู่มือนิสิตกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษากับการกู้ยืมผ่านระบบ (เอกสารหมายเลข 3.2-2-2) มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ คือ 
นิสิต และระบบหนังสือราชการ (เอกสารหมายเลข 3.2-2-3) มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ คือ บุคลากร 
ภายในกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) ส านักได้ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 โดยเน้นด้านการให้บริการตามภารกิจหลัก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็น
บุคลากรของแต่ละกลุ่มงานและงานตามโครงสร้างการบริหารของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  

3. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ ได้จัดโครงการเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และ
ทักษะของบุคลากรเพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี มีการน าผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของบุคลาการ เรื่องคู่มือการใช้
งานระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวอร์ชั่น 1.0 (เอกสารหมายเลข 3.2-2-1)
ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย โดยนายสมเกียรติ  ไทยปรีชา 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ผู้พัฒนาระบบและคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรงานบริการการศึกษา 
กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ส่วนในเรื่องระบบหนังสือราชการ กองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) ได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้ 
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-assurance-2554/31-element3-2554/56-indicators-3-2  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อั กษร (Explicit 
Knowledge) อีกทั้งยังมีระบบการจัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ( ก า แ พ ง แ ส น ) 
http://esd.psd.kps.ku.ac.th/ESD/esd_km.html แ ล ะ กิ จ ก า ร นิ สิ ต  ( ก า แ พ ง แ ส น ) 
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-assurance-2554/31-element3-2554/56-indicators-3-2  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-1-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-1-2คำสั่งการจัดการความรู้%20KM.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-2-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-2-1.pdf
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-assurance-2554/31-element3-2554/56-indicators-3-2
http://esd.psd.kps.ku.ac.th/ESD/esd_km.html
http://sasd.psd.kps.ku.ac.th/index.php/quality-assurance-2554/31-element3-2554/56-indicators-3-2
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5. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน โดยกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ได้น าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เรื่องการขอเอกสารทางการศึกษาโดยนิสิตต้องกรอกในแบบฟอร์มซึ่งท าให้ใช้
ระยะเวลาการด าเนินงานจึงได้มีการพัฒนาระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เวอร์ชั่น 1.0 เพ่ือลดขั้นการปฏิบัติงาน และประหยัดทรัพยากร (เอกสารหมายเลข 3.2-5-1)  
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.2 1 ข้อ 5 ข้อ 1 คะแนน 5 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-5-1เอ...pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน และรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหาร

ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

ภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะท างาน 

3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี ้

-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน เช่น ความเสี่ยงของ

กระบวนการบริหารงานการให้บรกิาร การบรหิารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคณุภาพ 

-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสีย่งด้านธรรมา  
ภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณบุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3.3-2-1 
 

3.3-2-2 

รายงานผลการตรวจสอบเงินยืมทดรองผ่านระบบเครือ
ขายบัญชี 3 มิต ิ
แผนการบริหารความเสี่ยงของส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

 ไม่ประเมิน 

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสีย่งที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

3.3-2-2 แผนการบริหารความเสี่ยงของส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ไม่ประเมิน 

 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 ไม่ประเมิน 

 
  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.3-1-1คำสั่งการบริหารความเสี่ยง.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.3-2-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.3-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.3-2-2.pdf
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2553 โดยมีผู้บริหารส านักฯ และผู้แทนบุคลากรจากงานต่างๆ ในส านักฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการและ
คณะท างาน โดยระบุหน้าที่รับผิดชอบในค าสั่งแต่งตั้งให้กับคณะกรรมการและคณะท างาน เพ่ือด าเนินงานตาม
นโยบายบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและส านักฯ (เอกสารหมายเลข 3.3-1-1) 

2. ส านักฯ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อคน สถานที่ 
ทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกตลอดจนข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในของผู้
ตรวจสอบภายในด้านการเงิน เพ่ือแผนการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง โดยมีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นและ
จัดท าแผนควบคุมและป้องกันความเสี่ยง น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากในที่ประชุมได้แผนบริหารความเสี่ยงในวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2553 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส าคัญก่อนจ านวน 3 ด้าน (เอกสารหมายเลข 3.3-2-1) ตามบริบท
ของส านักฯ ดังนี้  
  1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
               2) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
                   3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
         3. มีการก าหนดความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยใช้
กรอบ /ประเด็นการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดและตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน
ของส านักฯ โดยมีประเมินผลกระทบของความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่ก าหนด ตามกรอบการ
ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามโครงสร้าง /กิจกรรมของส านักฯ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
แต่ไม่มีการประชุมเพ่ือสรุปการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงและระดับความเสี่ยง (ไม่ประเมิน) 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตามภารกิจของส านักฯ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่
ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ปัจจัย/สาเหตุ วิธีการจัดการความเสี่ยง ก าหนดเวลาและ
ผู้รับผิดชอบ มีการก าหนดมาตรการโดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ในรอบปี 2553 
ไม่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 3.3-2-2)    
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
3.3 4 ข้อ 3 ข้อ 2 คะแนน 3 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรล ุ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.3-1-1คำสั่งการบริหารความเสี่ยง.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.3-2-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.3-2-2.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ระบบพัฒนำบุคลำกร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน และรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์

3.1-1-2 
 

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตาม

แผนที่ก าหนด 

3.4-2-1 
 
 

3.4-2-2 
 
 

3.4-2-3 
 

3.4-2-4 
3.4-2-5 

 
 

3.4-2-6 

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน  
ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน เรื่อง รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 
http://kps.ku.ac.th/v3/index.php?option=com_c
ontent&view=frontpage&Itemid=36 
โครงการอบรมปฐมนเิทศพนักงานใหม่ ประจ าปี 2553
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ พนักงานงบประมาณ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
เงินรายได ้
บันทึกข้อความแจ้งเวียนให้บุคลากรเรื่อง รับทราบ
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลส าหรับพนักงาน
เงินรายได ้

 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารกองบริการการศึกษา 
(ก าแพงแสน) ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 29 ม.ค. 53 

 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่

ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

3.4-4-1 
 
 

3.4-4-2 
 

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2553  
ประกาศ มก. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา ส านัก สถาบัน และ
หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแล

ควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติ 

 ไม่ประเมิน 

 6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากร 

1.1-2-2 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-4ปฐมนิเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-5.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-6.pdf
http://kps.ku.ac.th/v3/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=36
http://kps.ku.ac.th/v3/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=36
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-3-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-4-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-4-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
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กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 ไม่ประเมิน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีการวิเคราะห์อัตราก าลัง และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่บรรจุ ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีงบประมาณ 2553 ไว้อย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน (เอกสาร
หมายเลข 3.1-1-2) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.1 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างชันเจน โดยมี

งานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ (ก าแพงแสน) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์กลั่นกรองและสรรหา เพ่ือให้
เป็นตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  

- ประกาศคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังส านักงานวิทยาเขต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน (เอกสารหมายเลข 3.4-2-1) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 3.4-2-2) มีการปิดประกาศรับสมัครที่บอร์ดตึกส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
และ เผ ยแพร่ ข่ า ว รั บ สมั ค ร ง าน บน เ ว็ บ ไ ซต์ วิ ทย า เ ขตก า แพงแสน  ( เ อกส ารหมาย เ ลข  3 . 4 -2 -3 )   
http://kps.ku.ac.th/v3/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=36 

 2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (job description) การ
ระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (job specification) รวมทั้งความสามารถ (competencies) ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน  

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยมีระบบและกลไกในการคัดเลือก สรรหา บุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และ job description job specification  แล้วคัดเลือกให้ตรงกับต าแหน่งที่ต้องการ เมื่อผ่านการ
คัดเลือกแล้ว  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ส่งบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ ปฐมนิเทศและการฝึกอบรมวิธีการ
ท างานและทักษะที่จ าเป็นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทุกคน (เอกสารหมายเลข 3.4-2-4)  

2.3 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ของบุคลากร
ทุกประเภท เพ่ือพิจารณาความดีความชอบประจ าปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ข้าราชการ พนักงานงบประมาณ ลูกจ้างประจ า และพนักงานเงินรายได้ (เอกสารหมายเลข 3.4-2-5)   

2.4 มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง   ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสนได้แจ้งเวียนให้
ผู้บริหารกองต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานวิทยาเขต รับทราบระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-3.pdf
http://kps.ku.ac.th/v3/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=36
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-4ปฐมนิเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-5.pdf
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มหาวิทยาลัยเงินรายได้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ (เอกสารหมายเลข 3.4-2-6) ให้ด าเนินการปรับสถานะของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดเป็นพนักงานเงินรายได้ 
เพ่ือเป็นการขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 

3. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้
บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมี
ความสุข โดยการปรับปรุงสถานที่ท างาน และอุปกรณ์ภายในส านักงานให้มีประสิทธิภาพ มีการจ้างเหมาบริษัทท า
ความ สะอาด เพ่ือให้มีการท าความสะอาดภายในอาคารมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภายในได้มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานอาทิ เช่น กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองฯ ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน และมีการยกย่องแก่บุคลากรดีเด่นที่ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานโดยจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือก 
พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารกองฯ ซึ่งจะมีเกียรติบัตรและเงินรางวัลมอบให้ รวมทั้งมีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร 
ส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยมีเกณฑ์พิจารณาและมีเงินรางวัลมอบให้ด้วย สรุปผลการด าเนินงานปีใหม่กองบริการ
การศึกษา (ก าแพงแสน) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อ
วันที่ 29 ม.ค. 53 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ข้อ 1.4 (เอกสารหมายเลข 3.4-3-1) และกองธุรการ (ก าแพงแสน) 
จัดตั้งกองทุนเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากร เช่น สวัสดิการเงินกู้คนละไม่เกิน 2,000 บาท         
เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจศพทั้งบุคลากรในครอบครัว และญาติ  

4. ส านักงานวิทยาเขตก าแพง มีระบบการติดตามบุคลากรที่ได้พัฒนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2553 ดังนี้ 
  4.1 ส่งบุคลากร งานประกันคุณภาพ กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน)  เข้าร่วมประชุมปรับปรุงตัว
บ่งชี้ (ใหม่) และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  ส าหรับ คณะ ส านัก สถาบัน ประจ าปี 2553  เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องสุธรรม  อาคาร 50 ปี โดย สกอ. และสมศ. ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินที่
เปลี่ยนไป ท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพไม่เข้าใจในตัวบ่งชี้  จึงต้องส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประกัน
คุณภาพของส านักงานวิทยาเขตไปเรียนรู้ และทักษะการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และน ามาถ่ายทอดบุคลากร
ในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.2  จัดส่งบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 3 รุ่น โดยเข้าอบรม รุ่นที่ 1 
วันที่ 13 ธันวาคม  2553 รุ่นที่ 3 วันที่ 7 กุมาภาพันธ์ 2554 (เอกสารหมายเลข 3.4-4-1) โดยมีการติดตามและ
ประเมินความรู้และทักษะผู้เข้าร่วมโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  เพ่ือให้แน่ใจว่าหลังจากอบรมแล้วมีความรู้
และทักษะมากขึ้น สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพในระดับคณะ ส านัก สถาบัน (เอกสารหมายเลข 3.4-4-2) 
  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-2-6.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-3-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-4-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.4-4-2.pdf
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5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ  (ไม่ประเมิน) 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยส านักงานวิทยาเขตมีการ

ประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2553 
จ านวน   16  โครงการ มีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 15 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ มี 2 
ตัวบ่งชี้ คือ โครงการสัมมาทิฐิกองธุรการ (ก าแพงแสน)  ไม่บรรลุ  1 ตัวบ่งชี้ คือ จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่ถึงร้อยละ 80  ตามโครงการที่ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 1.1-2-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.4 6 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรล ุ

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-2-2.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 90  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส านักวิทยาเขตก าแพงแสน มีบุคลากรทุกประเภท จ านวน 473 คน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 
และทักษะวิชาชีพในประเทศ จ านวน 271 คน และต่างประเทศ จ านวน 2 คน (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานในส านักงาน) 
และหมวดแรงงาน จ านวน 112 คน โดยมีบุคลากรที่ท างานไม่ถึง 9 เดือน จ านวน 20 คน นับ 0.5 คน รวมจ านวน 
10 คน ไม่นับบุคลากรทีท่ างานไม่ถึง 6 เดือน 1 คน รวมมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ ทั้งหมด จ านวน 395 คน  
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 81.40 

       = 100
473
395
  = 83.50 

 คะแนนที่ได้ =  5
80
83.50

   =   5.22 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.5 382 ร้อยละ
91.61 

395 ร้อยละ
83.50 

3 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
90 

ไม่บรรล ุ
417 473 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.5-1 แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ 

 

  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.5-1%20แบบเก็บสำนักสถาบัน%20องค์ที่%203.pdf
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องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.84 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที ่5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  

(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 
เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน

เต็ม 5)  
ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ       4.27 4.84 0.00 0 0 
4.1 ระบบและกลไก

การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 0 7    3 3 0     

4.2 ร้อยละของกจิกรรม
การให้บริการที่มี
การวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย 

ร้อย
ละ 

52 56.52 79 74.53 0 0  50%   3.53 4.66 0     

92 106 0 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน และรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของหน่วยงาน 

4.1-1-1 
 

1.1-3-1 

หลักเกณฑ์และแนวทางการบรหิารงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2553 
สรุปค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 

 2.  มี แนวทางจั ดหาทรัพยากรทางด้ านการเ งิน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.1-2.1 
 

4.1-2-2 

เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
รายงานสรุปการใช้เงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

การในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 

3.1-1-2 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 ส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน 

 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และ

รายงานต่อกรรมการประจ าหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4.1-4-1 
4.1-4-2 

 
4.1-4-3 

รายงานการทางเงินรายไตรมาส  
รายงานการใช้เงินแผ่นดิน-รายไดส้ านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสนประจ าเดือน 
เสนอทบทวนมติที่ประชุมเรื่องการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2554 และรายงานการ
ประชุมประจ าส านัก ครั้งท่ี 1/2553 ลว.18 ม.ค. 53 

 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง

ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

4.1-5-1 
 
 

4.1-5-2 

หนังสือบันทึก เรื่อง ขอแจ้งวงเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ 2553 และรหัสงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
สรุปการเปลีย่นแผนงบประมาณเงนิรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

 6. มีกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายใน

และภายนอกท าหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1-6-5 
 

3.1-6-6 
 
 

4.1-6-1 

ค าสั่ง มก. ที่ 1640/2552 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน ระดับคณะ ส านัก สถาบัน ลว.18 พ.ค.52 
รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงิน
ทดรองราชการจากเงินรายได้ และรายงานผลการ
ตรวจสอบเงินยืมทดรองผ่านระบบเครือขายบญัชี 3 มิติ 
การปรับปรุงระบบเงินทดรองจ่ายตามข้อเสนอ 

 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้

เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

4.1-4-1 
4.1-4-2 

 
4.1-7-1 

รายงานการทางเงินรายไตรมาส  
รายงานการใช้เงินแผ่นดิน-รายไดส้ านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสนประจ าเดือน 
รายงานเงินรายไดส้ านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-1-1หลักแนวทางการบริหารงบเงินรายได้.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%201/1.1-3-1สรุปคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน%20ปีงบ2553%20มก.กพส.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-2-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-5-1หนังสือบันทึก%20เรื่อง%20ขอแจ้งวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ%202553%20และรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-5-2%20สรุปเปลี่ยนแผนเงินรายได้%20สนข.กพส.%20ปี%202553(1).pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-5.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-6.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-6-1%20การปรับปรุงระบบเงินทดรองจ่ายตามข้อเสนอ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-7-1.pdf
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการยึดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 (เอกสารหมายเลข 4.1-1-1) โดยมีการเทียบเคียงจากเงินงบประมาณปีที่ผ่านมาตาม
รูปแบบข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดย
จัดท ารายละเอียดงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข 4.1-2-1) เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2553 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน
ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน จากเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ดังต่อไปนี้ 

- เงินงบประมาณ 74,783,700 บาท (ตามรายละเอียดเงินงบประมาณแผ่นดิน) 
- เงินรายได้      114,715,224 บาท (ตามแผนรายละเอียดการจัดสรรเงินรายได้+ เงินรายได้ภายในและภายนอก) 
รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 189,498,924.96 บาท หักรายจ่ายทั้งสิ้น 175,036,227

บาท รวมมีเงินคงเหลือจ่ายสุทธิ 14,462,697.96 บาท 
2. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ในภาพรวมของส านักงาน

วิทยาเขตก าแพงแสน  ด าเนินการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินและหลักเกณฑ์การจัดสรรตามคู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดท างบประมาณปี 2553 (เอกสารหมายเลข 4.1-2-1) และมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับ
จัดสรร (เอกสารหมายเลข 4.1-2-2) ในการตั้งงบประมาณประจ าปี จะมีการแจ้งผู้บริหารกองต่าง ๆ ทราบ เพ่ือให้
เสนอค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี  และจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ กอง/ศูนย์ ต่างๆ ในภาพรวม โดยมีการ
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณจากการประมาณรายรับ รายจ่ายที่กอง/ศูนย์เสนอขึ้นมาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  และให้รับทราบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจริง (เอกสารหมายเลข 
4.1-2-1) และ (เอกสารหมายเลข 4.1-2-2)  

4. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจ

และการพัฒนาส านักฯ และบุคลากร (เอกสารหมายเลข 3.1-1-2) โดยในปีงบประมาณ 2553 ส านักงานวิทยาเขต

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 2 แหล่ง คือ งบประมาณ เงินแผ่นดิน และเงินรายได้ และงบประมาณจากแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ซึ่งมีวงเงินที่ได้รับสรร จ านวนรวม 175,036,227.00 บาท (เงินแผ่นดิน 74,783,700 บาท และ  

เงินรายได้ 100,252,527 บาท) 

4. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารส านักงานวิทยาเขต โดยงานคลัง
และพัสดุ เป็นประจ าทุกเดือน โดยงานคลังและพัสดุจะเป็นผู้สรุปรายงานการทางเงินของส านักฯ เสนอต่อกองคลัง 
บางเขน เป็นรายไตรมาส (เอกสารหมายเลข 4.1-4-1) และส านักฯ ได้รายงานทางการเงินต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตทุกครั้ง (เอกสารหมายเลข 4.1-4-2) 

5. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการประชุมผู้บริหารทุกท่าน  และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน 
งบประมาณ และพัสดุ เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินของส านักที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2553 พร้อมทั้งได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบการเพ่ิมลดของงบประมาณที่ได้รับตาม
หมวด โดยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-1) และจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมถึงการติดตาม ทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณให้

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-1-1แผนกลยุทธ์ทางการเงิน.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-2-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-2-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-2-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-1-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-5-1หนังสือบันทึก%20เรื่อง%20ขอแจ้งวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ%202553%20และรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.pdf
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เป็นไปตามแผน และมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารหมายเลข 4.1-5-2) จะมีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาปรับแผนฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการบริหารงานในปัจจุบัน  

6. ส านักงานวิทยาเขต ได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้เงินจากส านักตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีค าสั่ง มก. ที่ 1640/2552 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ 
ส านัก สถาบัน ลว.18 พ.ค.52 (เอกสารหมายเลข 3.1-6-5) เพ่ือตรวจสอบการบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ และ
ทรัพย์สิน ตลอดจนมีการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอ และและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของส่วนราชการ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ โดยมีรายงานผลการตรวจสอบตาม
แผนการด าเนินงานตรวจสอบประจ าปีอย่างชัดเจน (เอกสารหมาย 4.1-6-1) และ(เอกสารหมายเลข 3.1-6-6)   
รายงานผลการตรวจสอบและข้อทักท้วงให้รองอธิการบดีเห็นชอบ/ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบระบบ
บริหารความเสี่ยงในเรื่องการเงิน เพ่ือให้ด าเนินงานและการใช้เงินของหน่วยงานในส านักเป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

7. ผู้บริหารของส านักงานวิทยาเขต  มีการติดตามผลการใช้เงิน และตรวจสอบการใช้เงินจากระบบ
สารสนเทศทางการเงิน รายงานทางการเงินจากผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน งานพัสดุ และงานงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน ก่อนน าเสนอให้มหาวิทยาลัยรับทราบ โดยส านักงานได้ยึดแนวทางตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้หน่วยงานรายงานผลการใช้งบประมาณทุกเดือนไปที่ งานคลังและพัสดุ กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) สรุปรายงานทางการเงินเป็นรายไตรมาสและรายงานให้ผู้บริหารทราบ (เอกสารหมายเลข 4.1-7-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

 
 
 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-5-2%20สรุปเปลี่ยนแผนเงินรายได้%20สนข.กพส.%20ปี%202553(1).pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-5.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-6-1%20การปรับปรุงระบบเงินทดรองจ่ายตามข้อเสนอ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-6.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-7-1.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ร้อยละของกิจกรรมกำรให้บริกำรที่มีกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 50 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย จ านวน 79 
กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมที่ให้บริการทั้งหมด 106 กิจกรรม  
  ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 74.53 

       = 100
106
79
  = 74.53 

 คะแนนที่ได้ =  5
80
74.53

   =   4.66 คะแนน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.2 52 ร้อยละ
56.52 

79 ร้อยละ
74.53 

3.53 คะแนน 4.66 คะแนน ร้อยละ 50 บรรลุ 
92 106 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.2-1 แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุน

ต่อหน่วยงาน 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียด
ดังตารางที ่6 

ตารางที ่6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  

(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 
เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน

เต็ม 5)  
ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ       3.00 4.00 0.00 0 0 
5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
ข้อ 3 7 0 7    3 4 0     

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน และรำยกำรหลักฐำน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกจิและพัฒนาการของ
หน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานยอ่ย และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

5.1-1-1 
 
 

5.1-1-2 
 

5.1-1-3  
 

5.1-1-4 
 

ประกาศส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 
แผนงานประกันคณุภาพของส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน (ใน SAR ปีการศึกษา 2553) 
โครงสร้างการบรหิารส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน (ใน 
SAR ปีการศึกษา 2553) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพ 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวันท่ี 
28 มีนาคม 2554 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.2 

 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

5.1-1-1 
 
 

ประกาศส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-1-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-1-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-1-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-1-4.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-1-1.pdf


 

59 

 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 
5.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพ 

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งท่ี 2/2554 เมื่อวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 3 เรื่องพิจาณา ข้อ 3.3  

 3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

 ไม่ประเมิน 

 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัย
ตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

5.1-4-1 
5.1-4-2 
 
5.1-4-3 
 
5.1-4-4 

เอกสารรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
รายงานการประเมินคุณภาพตนเอง (SAR) รอบปี
การศึกษา 2553 ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) 
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) 
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน ประจ าปี 2553  
 

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

5.1-4-3 
 

แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) 
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) 
 

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 

5.1-6-1 
 
 
 
3.1-6-1 

เว็บไซต์งานประกันคณุภาพการศกึษา   
http://qa.psd.kps.ku.ac.th/ หรือเว็บไซต์
http://www.qa.ku.ac.th/  ส านักประกันคณุภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ระบบงบประมาณ ระบบทะเบียนทรัพย์สิน ระบบ
การเงิน ระบบบุคลากร  ระบบการลงเวลามาปฏิบัติ
ราชการ 

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 

5.1-7-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ ระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

5.1-8-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านประกันคุณภาพ 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ส านักพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

  

 
  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-1-4.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-4-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-4-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-4-4%20รายงานผลการประเมิน%20สนง.%20วิทยาเขต%20%20ปี53.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-4-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-1.pdf
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http://www.qa.ku.ac.th/
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจและพัฒนำกำรของ

หน่วยงำน ตั้งแต่ระดับหน่วยงำนย่อย และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
 1.1 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ใช้ระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการ

ด าเนินงาน และมีการก าหนดกลไกในการด าเนินงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2553 ของส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้านประกันคุณภาพ 
(เอกสารหมาย 5.1-1-1) มีการจัดท าแผนประกันคุณภาพและด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด (เอกสารหมาย 5.1-1-2) 
และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพ คือ งานประกันคุณภาพการศึกษา กอง
บริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน (เอกสารหมาย 5.1-1-3)  

 1.2  มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเลือกองค์ประกอบ เลือกตัวบ่งชี้ การก าหนดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
เกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน และการจัดท าแผนงานประกันคุณภาพภายใน ส านัก งานวิทยาเขต
ก าแพงแสน รอบปีการศึกษา 2553 โดยแผนงานประกันคุณภาพของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2554 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.2 (เอกสารหมาย 5.1-1-4) และมีการด าเนินงานประกันคุณภาพตาม
แผนงานฯ ที่ก าหนดเพ่ือให้งานประกันคุณภาพ เกิดความต่อเนื่องและพัฒนา และรายงานผลการประเมินต่อ
มหาวิทยาลัย  

 2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับ
นโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 

2.1 มีงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
รับผิดชอบด าเนินงานประกันคุณภาพ โดยในการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินจะด าเนินการใน
รูปคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาถึงสภาพและความเหมาะสมต่อภารกิจหลักของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 วาระท่ี 3 เรื่องพิจาณา ข้อ 3.1  

2.2 ในการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เน้นการให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมเพ่ือรับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานก าหนด ทั้งตัวบ่งชี้บังคับ ตัวบ่งชี้เลือกของหน่วยงาน โดย
ก าหนดกลไกการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรคตามตัวบ่งชี้  ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และปรับวิธีการด าเนินงานของบุคลากรที่รับผิดชอบในตัว
บ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย หลังจากนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน จะน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ต่อไป (เอกสารหมาย 5.1-1-1)  
  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-1-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-1-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-1-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-1-4.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-1-1.pdf
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4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำม
กำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนประเมินคุณภำพ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ก่อนจัดส่งมหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ และ 3) กำรน ำผลกำรประเมิน
คุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำน 

4.1 การควบคุมคุณภาพ มีกิจกรรมดังนี้ 
 การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  จัดโดยส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมาย 5.1-4-1)  
4.2 การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ และผู้รับผิดชอบ (เอกสารหมาย 

5.1-4-2) และรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 
5.1  มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2552 มาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง 

(เอกสารหมาย 5.1-4-3) และเสนอให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานวิทยา
เขตก าแพงแสน 

5.2  มีการสรุปรายงานผลการติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ  และรายงานต่อส านัก
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสารหมาย 5.1-4-3)  

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพ 
   ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบ

ทะเบียนทรัพย์สิน ระบบการเงิน ระบบบุคลากร  ระบบการลงเวลามาปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข 3.1-6-1)    
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ที่ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน (เอกสารหมาย 5.1-6-1) ในเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา http://qa.psd.kps.ku.ac.th/ หรือ
เว็บไซต์ http://www.qa.ku.ac.th/  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพ โดยเฉพำะผู้ใช้บริกำรตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน 

 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมการประกันคุณภาพ โดยให้ผู้เข้าร่วม มีส่วน
ร่วมในการตอบแบบประเมิน และเสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน (เอกสารหมาย 5.1-7-1)  

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำน / มหำวิทยำลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน โดย
มอบให้งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ ของ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฯ เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม สัมมนา และอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยประสานงานกับส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมาย 5.1-6-1)  
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http://qa.psd.kps.ku.ac.th/
http://www.qa.ku.ac.th/
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-7-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%205/5.1-6-1.pdf
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5.1 5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

 
หมำยเหตุ :  ไมป่ระเมินข้อ 3 และ 9 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 6  กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 7 
ตารางที ่7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร 
  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ
  ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบด ำเนินงำน    5.00 5.00 0.00 0 0 
6.1 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวน 
การด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 0 5   5 5 0     

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน และรำยกำรหลักฐำน 
กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 

 1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่

ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่าง

กระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงาน

หรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

4.1-4-3 
 
 

6.1-1-1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยา
เขต ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 18 ม.ค. 2553 วาระเรื่อง
แจ้ง ข้อ 1.9 (แผ่นที่ 2) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยา
เขต ครั้งท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 26 เม.ย. 2553 วาระเรื่อง
สืบเนื่อง ข้อ 3.3 

 2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของ

กระบวนการหลักที่ส าคัญจากความคาดหวังและความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

4.1-4-3 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยา
เขต ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อวันท่ี 18 ม.ค. 2553 วาระเรื่อง
แจ้ง ข้อ 1.9 (แผ่นที่ 2) 

 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจาก

ข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการ

ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

6.1-3-1 
 

บันทึกข้อความ ศธ 0513.20102(4)/0664 วันที่ 16 
มีนาคม 2553 เรื่อง การด าเนินการกระบวนงานที่จะลด
ขั้นตอน/รักษามาตรฐานระยะเวลาในปี 2553 ตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 2553 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%206/6.1-1-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%206/6.1-3-1.pdf
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กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 
 4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตาม

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น 

ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน 

ลดข้อผิดพลาด ลดร้องเรียน เป็นต้น 

3.1-6-6 
 
 

รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินทด
รองราชการจากเงินรายได้ และรายงานผลการตรวจสอบ
เงินยืมทดรองผ่านระบบเครือขายบัญชี 3 มิติ 

 5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง 

จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านาจเพื่อให้

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการ

ก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

6.1-5-1 
 

6.1-5-2 
6.1-5-3 

 

การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาการให้บริการ
รายกระบวนงาน (แผ่นที่ 8) 
กระบวนงานการขอใบรับรองทรานสคริปกิจกรรม 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 2 เดือน ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 2553 (การลดขั้นตอน) 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้มีการทบทวนการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
โดยมีคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกันพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 
ม.ค. 2553 วาระเรื่องแจ้ง ข้อ 1.9  (เอกสารหมาย 4.1-4-3) และ (เอกสารหมาย 6.1-1-1) โดยมีการเสนอกระบวนการ
ลดขั้นตอน 3 เรื่อง  

2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักที่ส าคัญจากความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้รับบริการ  พิจารณาทบทวนและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขต 
จ านวน 3 เรื่อง ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 
2553 วาระเรื่องแจ้ง ข้อ 1.9  (เอกสารหมาย 4.1-4-3) 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ  จัดท ามาตรฐานและจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  ตามบันทึกข้อความ ศธ 0513.20102(4)/0664 วันที่ 16 มีนาคม 2553 
เรื่อง การด าเนินการกระบวนงานที่จะลดขั้นตอน/รักษามาตรฐานระยะเวลาในปี 2553 ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 2553 (เอกสารหมาย 6.1-3-1) มีผังแสดงขั้นตอนการขอรับเงิน
ช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก.กพส. และสรุปการขอรับเงินช่วยเหลือจากบุคลากร 

4. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ โดยส านักงานวิทยาเขตที่เกิดจากข้อผิดพลาดของกระบวนการ ด้านการเงิน จากรายงานผลการตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ และรายงานผลการตรวจสอบเงินยืมทดรองผ่านระบบ
เครือขายบัญชี 3 มิต ิ(เอกสารหมาย 3.1-6-6) 

5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงานจากการให้บริการในแต่ละกระบวนงาน ใน
เรื่อง การออกหนังสือรับรอง การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร และการขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยกองทุน
สวัสดิภาพบุคลากร จ านวนผู้ใช้บริการ (เอกสารหมาย 6.1-5-1) และ (เอกสารหมาย 6.1-5-2) พร้อมทั้งรายงานผล
การปฏิบัติราชการให้แก่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร) ทราบ (เอกสารหมาย 6.1-5-3) 

 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-6.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%206/6.1-5-1%20บันทึกกระบวนการลดขั้นตอนงาน.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%206/6.1-5-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%206/6.1-5-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%206/6.1-1-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%204/4.1-4-3.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%206/6.1-3-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.1-6-6.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%206/6.1-5-1%20บันทึกกระบวนการลดขั้นตอนงาน.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%206/6.1-5-2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%206/6.1-5-3.pdf
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เกณฑ์กำรประเมิน 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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2.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้เลือก 

  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เลือก จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.75 ผลประเมินได้คุณภำพระดับ ดี รายละเอียดดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของระบบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

เกณฑ์มำตรฐำนและรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) รำยกำรหลักฐำน 

 1. มีแผนด าเนินงานท่ีก าหนดระยะเวลาแต่ละ
ขั้นตอน และผูร้ับผดิชอบการรับบคุคลเข้าศึกษา 

2.8-1.1 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทาง
กีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 

2.8-1.2 
 
 
2.8-1.3 
 
 
2.8-1-4 

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมโอกาสเข้าศึกษาต่อใน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
(โควตารับตรง) ประจ าปีการศึกษา 2553 
ค าสั่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน ที่ 
241/2553 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ระเบียบการสมัครเข้าศึกษา 

  2. มีการจัดท าคู่มือการรับสมัคร 

  3. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่าง
น้อย 3 ช่องทาง 

2.8-3.1 
 
 
2.8-3.2 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ี 
252/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาสญัจรเชิง
รุก ประจ าปี พ.ศ. 2553 
ภาพโครงการแนะแนวสญัจร เว็บไซต์ http://eds.kps.ku.ac.th 

  4.มีการด าเนินงานรับบุคคลเข้าศึกษา บรรลุ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2.8-1.1 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทาง
กีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 

  5.มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงาน 

2.8-1.2 รายงานผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมโอกาสเข้าศึกษาต่อใน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
(โควตารับตรง) ประจ าปีการศึกษา 2553 

 2.8-5.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน 
ครั้งท่ี 6/2553 วันท่ี 18 มิ.ย.2553 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-1-1รายงานผลโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-1-2รายงานผลโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-1-3คำสั่งมก.กพส.241-2553%20แต่งตั้งกรรมการการศึกษา.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-1-4.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-3-1คำสั่งมก.กพส.252-2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-3-2ภาพโครงการแนะแนวสัญจร.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-1-1รายงานผลโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-1-2รายงานผลโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-5-1รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต6-2553.pdf
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กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) รำยกำรหลักฐำน 

 2.8-5.2 
 
2.8-5.3 

รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งท่ี 6/2553 วันท่ี 21 ม.ิย. 2553 
สรุปจ านวนนิสิตตามแผนรับและเข้าศึกษาจริง ปีการศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 6. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

  

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  มีระบบและกลไกในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 

2553 โดยมีกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน)  เป็นผู้รับผิดชอบตามภารกิจ และก าหนดแนวทางและแผนการ
ด าเนินงาน  โดยเสนอให้ มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 
(เอกสารหมายเลข 2.8-1-1)  ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน และปฏิทินการรับสมัคร 
คัดเลือกเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 (เอกสารหมายเลข 2.8-1-2)  

2. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน โดยกองบริการการศึกษา(ก าแพงแสน) ได้จัดท าคู่มือการรับสมัคร ใน
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.8-1-1)   

3. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาทั้งในเชิงรุก และ
เชิงรับ เช่น โครงการแนะแนวสัญจร www.kps.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 2.8-3) และการจัดบูธโครงการ
แนวทางวางอนาคต ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดที่อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกปี 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษา บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด  มีนักศึกษามา
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ตามก าหนดและระยะเวลา (เอกสารหมายเลข 2.8-1-1, 2.8-1-2) และรายงานผลการ
ด าเนินงานในที่ประชุมผู้บริหารประจ าวิทยาเขตก าแพงแสน, รายงานการประชุมผู้บริหารประจ าส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน (เอกสารหมายเลข 2.8-5-1,  2.8-5-2) 

5. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
ก าแพงแสน และรายงานการประชุมและคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน (เอกสารหมายเลข 
2.8-5-1,  2.8-5-2) 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 

(คะแนนเต็ม 3) 

2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

2.8 4 ข้อ 5 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-5-2รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต6-2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-5-3สรุปจำนวนนิสิตตามแผนรับและเข้าศึกษาจริง.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-1-1รายงานผลโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-1-2รายงานผลโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-1-1รายงานผลโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น.pdf
http://www.kps.ku.ac.th/
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-1-1รายงานผลโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-1-2รายงานผลโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-5-1รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต6-2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-5-2รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต6-2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-5-1รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต6-2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.8/2.8-5-2รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานวิทยาเขต6-2553.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

เกณฑ์มำตรฐำนและรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) รำยกำรหลักฐำน 

  1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รบัผิดชอบ 2.9-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ท่ี 137/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2553 

  2. มีการจัดท าเอกสารการลงทะเบียนเรียน
และมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 

2.9-2-1 
2.9-2-2 

ก าหนดการและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนิสติใหม ่
ใบมอบตัวนิสิต 

  3. มีการแนะน าข้ันตอนการลงทะเบียนเรยีน
และมอบตัวเป็นนิสติใหม ่

2.9-3 บันทึกการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดท าบัตรประจ าตัว
นิสิต 

  4. มีการด าเนินการส่งเอกสารมอบตัวเป็น
นิสิตใหม่ ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ในแผนการ
ด าเนินงาน 

2.9-4 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
ปกติ 

  5. มีการจัดท าบัตรประจ าตัวนสิิตใหม่ บรรลุ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ในแผนการด าเนินงาน 

2.9-5 ค าสั่ง มก.กพส. ที่ 138/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าบัตรประจ าตัวนิสติ ประจ าปีการศึกษา 2553 

  6. มีการจัดท าสรุปข้อมลูจ านวนนิสิตใหม ่ 2.9-6 จ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 1 (ภาคปกติ) ที่ลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคต้น ปี
การศึกษา 2553 จ าแนกตามคณะ สาขาวิชา 

 7. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงาน 

  

 8. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีแผนการด าเนินงาน และก าหนดผู้รับผิดชอบ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานลงทะเบียนเรียน  ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2553 (เอกสารหมายเลข 2.9-1) ได้มีการก าหนดปฏิทิน
กิจกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับมอบตัวนิสิตชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 1-2 มิถุนายน  2553  และรับลงทะเบียนเรียน 
เพ่ิม-ถอน รายวิชา ระหว่างวันที่ 7-18 มิถุนายน 2553 
  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-1คำสั่งมก.กพส.137-2553%20แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลงทะเบียน.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-2-1กำหนดการขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-2-2ใบมอบตัวนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-3บันทึกการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-4บันทึกรายงานการปฏิบัตืราชการนอกเวลาราชการปกติ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-5คำสั่ง138-2553คณะกรรมการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-6จำนวนนิสิตชั้นปีที่1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-1คำสั่งมก.กพส.137-2553%20แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลงทะเบียน.pdf
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2. มีการจัดท าเอกสารการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ โดยก าหนดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 25 
พฤษภาคม 2554 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2554 โดยมีกิจกรรมให้นิสิตด าเนินการบันทึกข้อมูลประวัติผ่านระบบ
เครือข่ายที่ https://www.student.ku.ac.th/newregers พร้อมก าหนดขั้นตอนการรายงานตัว และการ
ลงทะเบียนเรียนตามสถานที่ท่ีก าหนด (เอกสารหมายเลข 2.9-2-1) 

3. มีการการแนะน าขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 
พร้อมทั้งมีการก าหนดแผนผังการจัดห้องเรียน มอบตัว ลงทะเบียนเรียนนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2553 
(เอกสารหมายเลข 2.9-3) 

4. มีการด าเนินการส่งเอกสารมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ในแผนการด าเนินงาน 
โดยมีการผลิตเอกสารต่าง ๆ รวบรวมเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ใส่ซองเอกสาร ดังรายงานการปฏิบัติราชการนอก
เวลาราชการปกติ (เอกสารหมายเลข 2.9-4) 

5. มีการจัดท าบัตรประจ าตัวนิสิตใหม่ บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด ในแผนการด าเนินงาน  โดยมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าบัตรประจ าตัวนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2553  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (เอกสารหมายเลข 2.9-5) 

6. มีการจัดท าสรุปข้อมูลจ านวนนิสิตใหม่ จ าแนกตามคณะ สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 2.9-6) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 

(คะแนนเต็ม 3) 

2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

2.9 6 ข้อ 6 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 
 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

https://www.student.ku.ac.th/newregers
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-2-1กำหนดการขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-3บันทึกการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-4บันทึกรายงานการปฏิบัตืราชการนอกเวลาราชการปกติ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-5คำสั่ง138-2553คณะกรรมการดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.9/2.9-6จำนวนนิสิตชั้นปีที่1.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรตรวจสอบและออกเอกสำรทำงกำรศึกษำ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

เกณฑ์มำตรฐำนและรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) รำยกำรหลักฐำน 

  1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รบัผิดชอบ 2.10-1-1 รายงานการประชุมสัมมาทิฐิ งานบริการการศึกษา กบศ.กพส. 
ครั้งท่ี 1-2553 ลว. 8 กรกฎาคม 2553 

 2.10-1-2 ค าสั่ ง กบศ.กพส. ที่  26/2553 เรื่อง การมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการทางการศึกษาหน้าเคาน์เตอร์ 
ลว. 12 กรกฎาคม 2553 

  2 .  มี ก า ร จั ดท าคู่ มื อก ารปฏิ บั ติ ง านกา ร
ตรวจสอบ และออกเอกสารทางการศึกษา 

2.10-2-1 ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา หนังสือรับรอง และใบ
แสดงผลทางการศึกษา 

 2.10-2-2 กระบวนการขอเอกสารทางการศกึษา ใบรับรอง และใบ
แสดงผลทางการศึกษา 

  3.มีการแนะน าขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบ 
และออกเอกสารทางการศึกษา 

2.10-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้ันตอนการขอเอกสารทางการศึกษา 

  4. มีการเก็บสถิติการให้บริการตรวจสอบและ
ออกเอกสารทางการศึกษา 

2.10-4.1 รายงานข้อมูลการออกเอกสารทางการศึกษา ใบรับรอง (รอบปี
การศึกษา) 

 
2.10-4.2 รายงานข้อมูลการออกเอกสารทางการศึกษา ใบแสดงผล

การศึกษา (รอบปีการศึกษา) 

 
2.10-4.3 รายงานข้อมูลการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา (รอบปี

การศึกษา ) 

  5. มีการด าเนินงานให้บริการตรวจสอบและ
ออกเอกสารทางการศึกษา บรรลุตามระยะเวลาที่
ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2.10-5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษา กบศ.กพส. 

2.10-5.2 รูปกิจกรรมการให้บริการขอเอกสารทางการศึกษา 

  6. มีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 2.10-6 แบบประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการ 

  7. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการ 

2.10-7 ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ งานบริการ
การศึกษา  กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) 

  8. มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงาน 

2.10-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กบศ.กพส. ครั้งท่ี
2/2554  ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2554 

 2.10-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กบศ.กพส. ครั้งท่ี 
3/2554 ลว. 22 มีนาคม 2554 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-1-1รายงานการประชุมสัมมาทิฐิ1.2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-1-2คำสั่งกองบริการการศึกษา(กพส.)ที่26.2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-1-2คำสั่งกองบริการการศึกษา(กพส.)ที่26.2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-2-2กระบวนการขอเอกสารทางการศึกษา.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-3บอร์ดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-4-1รายงานข้อมูลการออกใบรับรอง.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-4-2รายงานการออกใบแสดงผลการศึกษา.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-4-3รายงานข้อมูลการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-5-1รายงานผลการปฏิบัติงาน.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-5-2รูปกิจกรรมการให้บริการขอเอกสารทางการศึกษา.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-6แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-7ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-8-1รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบริการ(กพส.)2.2554.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-8-2รายงานการประชุมการบริหารกองบริการการศึกษา(กพส.)3.2554.pdf
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 1.  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  โดยกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการ
เรียนการสอนได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการทางการศึกษาหน้าเคาน์เตอร์  (เอกสารหมายเลข 
2.10-1-2) และมีการประชุมสัมมาทิฐิเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 2.10-1-1)  
 2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ การออกเอกสารทางการศึกษา มอบหมายผู้รับผิดชอบ
(เอกสารหมายเลข 2.10-2-1)  มีกิจกรรมโครงการลดขั้นตอนการให้บริการด้านเอกสารทางการศึกษา กองบริการ
การศึกษา (ก าแพงแสน) (เอกสารหมายเลข 2.10-2-2) 

3. มีการการแนะน าขั้นตอนการให้บริการตรวจสอบ และออกเอกสารทางการศึกษา  โดยมีประกาศ มก. 
เรื่อง การรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ ที่หน้างานบริการการศึกษา (เอกสารหมายเลข 2.10-3) 

4. ด าเนินการเก็บสถิติการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา โดยมีการจัดท าสรุปผลการ
ให้บริการออกเอกสารทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2553  เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน (เอกสาร
หมายเลข 2.10-4.1, 2.10-4.2 และ 2.10-4.3) 

5. มีการด าเนินงานให้บริการตรวจสอบและออกเอกสารทางการศึกษา บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 โดยมีสรุปผลการให้บริการออกเอกสารทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนมิถุนายน 2553 (เอกสารหมายเลข 2.10-5.1 และ 2.10-5.2) 

6. มีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ โดยใช้แบบสอบถาม  เพ่ือน าข้อมูลจากแบบประเมินความ
พึงพอใจการให้บริการการศึกษาของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน (เอกสารหมายเลข  2.10-6) 

7. มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ น ามาวิเคราะห์และประเมินผล  เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน  ซึ่งแยกประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพการ
ให้บริการ (เอกสารหมายเลข  2.10-7) 

8. มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน จากการวิเคราะห์และประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ครั้ง
ที่ 2-3/2554 โดยมีการมอบหมายให้งานบริการการศึกษา น าผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงการบริการให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข 2.10-8.1) และ เอกสารหมายเลข  2.10-8.2) 
  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-1-2คำสั่งกองบริการการศึกษา(กพส.)ที่26.2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-1-1รายงานการประชุมสัมมาทิฐิ1.2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-2-1ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-2-2กระบวนการขอเอกสารทางการศึกษา.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-3บอร์ดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-4-1รายงานข้อมูลการออกใบรับรอง.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-4-3รายงานข้อมูลการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-5-1รายงานผลการปฏิบัติงาน.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-5-2รูปกิจกรรมการให้บริการขอเอกสารทางการศึกษา.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-6แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-7ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-8-1รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบริการ(กพส.)2.2554.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.10/2.10-8-2รายงานการประชุมการบริหารกองบริการการศึกษา(กพส.)3.2554.pdf
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 

(คะแนนเต็ม 3) 

2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

2.10 8 ข้อ 8 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 8 ข้อ บรรลุ 
 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนระบบเครือข่ำย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

เกณฑ์มำตรฐำนและรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) รำยกำรหลักฐำน 

  1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รบัผิดชอบ 2.11-1 ค า สั่ ง  ม ก . ก พ ส .  ที่  137/2553 เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานลงทะเบียนเรียน ประจ าภาค
ต้น ปีการศึกษา 2553 

  2. มีการจัดท าข้อมูลรายวิชาที่ เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบเครือข่าย 

2.11-2 รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 
https://webregis.ku.ac.th 

  3.มีการแนะน าขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านธนาคาร เพื่อการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย 

2.11-3 ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU 9) 

  4. มีการด าเนินงานตามกระบวนการลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบเครือข่าย บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด ใน
แผนการด าเนินงาน 

2.11-4 ขั้นตอนการ Login เข้าระบบ 

  5. มีการจัดท าสรุปผลข้อมูลการลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบเครือข่าย 

2.11-5 รายงานการลงทะเบียนเรียน 

  6. มีการประเมินผลกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่าน
ระบบเครือข่าย 

2.11-6 รายงานความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ มก.กพส. ด้าน
การให้บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต 

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง   

ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ได้ด าเนินการการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานลงทะเบียนประจ าภาคต้น       
ปีการศึกษา 2553 โดยก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นฝ่ายต่าง ๆ คือ คณะกรรมการด าเนินการลงทะเบียน คณะกรรมการฝ่ายรับ
ลงทะเบียน คณะอนุกรรมการฝ่ายรับช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายรับเอกสารมอบตัว คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายถ่ายรูปบัตรนิสิต และคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สถานที่ และรักษาความปลอดภัย (เอกสารหมายเลข 2.11-1) 

2. การจัดท าข้อมูลรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย โดยการจัดท ารายงาน รายวิชาที่
เปิดสอนพร้อมรายละเอียดของวิชา วัน เวลาเรียน ห้องเรียน ผู้สอน จ านวนนิสิตลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ 
https://webregis.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 2.11-2)  

3. การการแนะน าขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร เพื่อการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
เครือข่าย โดยมีการแสดงข้อแนะน าการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU 9) เลือกประเภทการลงทะเบียน และพิมพ์ใบแจ้ งหนี้ที่มี

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-1คำสั่งมก.กพส.137.2553แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียน.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-2รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย.pdf
https://webregis.ku.ac.th/
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-3ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-4ขั้นตอนการloginเข้าระบบ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-5รายงานการลงทะเบียนเรียน.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-6รายงานความพึงพอใจของนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-1คำสั่งมก.กพส.137.2553แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียน.pdf
https://webregis.ku.ac.th/
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-2รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย.pdf
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รหัสบาร์โค้ดใช้ส าหรับธนาคาร (ธ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน ธ.กรุงศรีอยุทธยาฯ และ ธ.ทหารไทยฯ) โดยขั้นตอน
แสดงไว้ที่เว็บไซต์ https://webregis.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข 2.11-3) 

4. การด าเนินงานตามกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
แผนการด าเนินงาน โดยก าหนดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่การช าระเงิน การ Login เข้าระบบ รายวิชาที่จะ
ลงทะเบียนเรียนจนถึงข้ันตอนสุดท้ายยืนยันการลงทะเบียน (เอกสารหมายเลข  2.11-4) 

5. การจัดท าสรุปผลข้อมูลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย รายงานการลงทะเบียนเรียน สามารถ
ค้นหาตามรหัสนิสิ ต  รหัสวิ ชา ปีการศึกษา และภาคปีการศึกษาตามเงื่ อนไขที่ ต้ อ งการ  ที่ เ ว็บ ไซต์  
https://webregis.ku.ac.th (เอกสารหมายเลข  2.11-5) 

6. การประเมินผลกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย โดยการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ด้านการให้บริการวิชาการ โดยดูเฉพาะด้านงาน
ทะเบียน ผลการประเมินดังนี้ ระบบการลงทะเบียนเรียนนิสิตทุกระดับ ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ มีค่าเฉลี่ย 
3.65 ด้านการให้บริการออนไลน์ระบบสารสนเทศนิสิต ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.77 สรุปงาน
ทะเบียน ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.73 (เอกสารหมายเลข 2.11-6) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 

(คะแนนเต็ม 3) 

2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

2.11 5 ข้อ 6 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 
 
 
 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

https://webregis.ku.ac.th/
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-3ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งหนี้.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-4ขั้นตอนการloginเข้าระบบ.pdf
https://webregis.ku.ac.th/
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-5รายงานการลงทะเบียนเรียน.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.11/2.11-6รายงานความพึงพอใจของนิสิต.pdf


 

75 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12 ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรกรอกคะแนนและรำยงำนคะแนนผ่ำนระบบเครือข่ำย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

เกณฑ์มำตรฐำนและรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) รำยกำรหลักฐำน 

  1. มีแผนการด าเนินงาน และผู้รบัผิดชอบ 2.12-1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.132/1817  วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 
เรื่อง เชิญอบรมระบบเกรดออนไลน์ เฟส 2 

  2. มีการจัดท าข้อมูลรายวิชา และอาจารย์
ผู้สอนที่ต้องกรอกคะแนนผ่านระบบเครือข่าย 

2.12-2 Grading Services System มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  3. มีการการแนะน าในการกรอกคะแนนและ
รายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย 

2.12-3 คู่มือการใช้งาน ส าหรับอาจารย์ Grading Services System 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  4. มีการด าเนินงานตามกระบวนการกรอก
คะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย 
บรรลุตามระยะเวลาที่ก าหนด ในแผนการ
ด าเนินงาน 

2.12-4 ใบรายงานคะแนนของนิสิต 

  5. มีการจัดท าสรุปผลข้อมูลการด าเนินการ
กรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบ
เครือข่าย 

2.12-5 Grading Services System  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  6. มีการประเมินผลกระบวนการกรอก
คะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย 

2.12-6 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบบริการเกรดออนไลน์ 

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง   

ผลกำรด ำเนินงำน 
1.  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ก าหนดหน้าที่ ตามภารกิจให้กับกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) 

รับผิดชอบในส่วนของวิทยาเขตก าแพงแสน จะมีผู้รับผิดชอบระบบเกรดออนไลน์ (รายงานคะแนนผ่านระบบ
เครือข่าย) คือ นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา ซึ่งส านักบริการคอมพิวเตอร์ได้เชิญบุคลากรดังกล่าวเข้าร่วมอบรมระบบ
เกรดออนไลน์ เฟส 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 (เอกสารหมายเลข  2.12-1) 

2.  การจัดท าข้อมูลรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องกรอกคะแนนผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งในระบบจะก าหนดให้
ผู้มีสิทธิ์ในการกรอกเกรดได้ จะเป็นผู้สอนหลัก (รายที่ 1) จะน าข้อมูลมาจากตารางเรียน ผู้สอน Login ผ่านระบบจะเห็น
ข้อมูลในรายวิชาที่ตนเองเป็นผู้สอน แต่จะมีสิทธิ์กรอกเกรดต้องเป็นผู้สอนล าดับที่ 1 เท่านั้น ส าหรับ ระบบเกรดออนไลน์ 
ส าหรับเจ้าหน้าทีจ่ะแสดง รายวิชาที่ผู้สอนหลักในการกรอกเกรดแต่ละรายวิชา (เอกสารหมายเลข 2.12-2) 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-1ขอเชิญอบรมระบบเกรดออนไลน์%20เฟส2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-2Grading%20Services%20Systemมก..pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-3คู่มือ%20Grading%20Services%20Systemมก.สำหรับอาจารย์.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-4ใบรายงานคะแนนนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-5Grading%20Services%20System%20มก..pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-6แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบบริการเกรดออนไลน์.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-1ขอเชิญอบรมระบบเกรดออนไลน์%20เฟส2.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-2Grading%20Services%20Systemมก..pdf
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3.   การให้ค าแนะน าในการกรอกคะแนน และรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย โดยมีคู่มือการใช้งานส าหรับ
อาจารย์ของระบบ Grading Services System มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://grade.ku.ac.th/ 
(เอกสารหมายเลข  2.12-3) 

4.   การด าเนินงานตามกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย บรรลุตามระยะเวลาที่
ก าหนดในแผนการด าเนินงาน โดยกระบวนการกรอกคะแนนผู้สอนจะเป็นผู้กรอกคะแนน สั่งพิมพ์เป็นเอกสาร (KU 5 / KU 7) 
อาจารย์ประจ าวิชาลงนาม หัวหน้าภาควิชาลงนาม ประทับวันที่ หลังจากนั้นส่งเอกสารตัวจริงมายังกองบริการการศึกษา 
(ก าแพงแสน) เพ่ือด าเนินงานตรวจสอบข้อมูล โดยใส่รหัสเลขที่ประจ าเอกสาร และรหัสตรวจสอบ (MD 5) เข้าสู่ระบบ  
(เอกสารหมายเลข  2.12-4) 

5.   การจัดท าสรุปผลข้อมูลการด าเนินการกรอกคะแนนและรายงานคะแนนผ่านระบบเครือข่าย  โดยระบบเกรด
ออนไลน์จะสรุปข้อมูล  จ านวนวิชาที่เปิดสอน จ านวนหมู่เรียนที่มีผู้ลงทะเบียน  จ านวนหมู่เรียนที่ส่งเกรดแล้ว  จ านวนหมู่
เรียนที่ยังไม่ส่งเกรด จ านวนหมู่เรียนที่ยังไม่มีผู้ลงทะเบียนและจ านวนวิชาที่เปิดสอน โดยข้อมูลจะรายงานไว้ที่ 
https://grade.ku.ac.th   แต่ข้อมูลจะดูได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น (เอกสารหมายเลข  2.12-5) 
 6. มีการประเมินผลกระบวนการกรอกคะแนนและรายงานผลคะแนนผ่านระบบเครือข่าย โดยผู้เข้าสามารถ
เ ข้ า ไ ป ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ เ ก ร ด อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ ที่  เ ว็ บ ไ ซ ต์
https://www.regis.ku.ac.th/grade/q   System 3 (เอกสารหมายเลข  2.12-6) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 

(คะแนนเต็ม 3) 

2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

2.12 6 ข้อ 6 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 
 
 
 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

https://grade.ku.ac.th/
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-3คู่มือ%20Grading%20Services%20Systemมก.สำหรับอาจารย์.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-4ใบรายงานคะแนนนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-5Grading%20Services%20System%20มก..pdf
https://www.regis.ku.ac.th/grade/q
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.12/2.12-6แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบบริการเกรดออนไลน์.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.14 ระดับควำมส ำเร็จของกำรสืบค้นข้อมูลตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  -  

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

เกณฑ์มำตรฐำนและรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) รำยกำรหลักฐำน 

 1. มีแผนการจดัท าระบบฐานข้อมลู  2.14-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ กองกิจการนิสิต 
(ก าแพงแสน) 

 2. มีการก าหนดระยะเวลามาตรฐานของ
ข้อมูล และมีผู้รับผิดชอบ  

2.14-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ กอง
กิจการนิสิต (ก าแพงแสน) 

  3. มีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานให้มี
ความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  

2.14-3.1 
 
2.14-3.2 

แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ กองกิจการ
นิสิต (ก าแพงแสน) 
ฐานข้อมูลระบบครภุัณฑ ์

  4. มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล  

2.14-4 คู่มือการปฏิบตัิงาน (เล่มเก่า) 

  5.มีการติดตามและประเมินผล  2.14-5 คู่มือการปฏิบัติงาน (เล่มใหม่) 

  6. มีการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ 

  

ผลกำรด ำเนินงำน 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  ด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ กองกิจการนิสิต 

(ก าแพงแสน) (เอกสารหมายเลข  2.14-1) ขึ้นเพ่ือวางแผนการจัดท าระบบฐานข้อมูลของกองกิจการนิสิต 
(ก าแพงแสน) ซึ่งคณะกรรมการได้มีการประชุม (เอกสารหมายเลข  2.14-2)  เพ่ือวางแผน  โดยใช้แผนปฏิบัติงาน
คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ กองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) (เอกสารหมายเลข  2.14-3-1)   ตลอดจนจัดท า
ฐานข้อมูล (เอกสารหมายเลข 2.14-3-2) อาทิ ฐานข้อมูลระบบการรับส่งหนังสือราชการของกองกิจการนิสิต 
(ก าแพงแสน) ฐานข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิตโดยรวม  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานต่างๆ ในกองกิจการนิสิต 
(ก าแพงแสน) ที่จะน าไปใช้ต่อยอดในแต่ละส่วนงาน ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวได้มีการตรวจสอบ ประเมินผลการใช้งาน 
โดยผู้ใช้ภายในกองฯ แล้วคณะกรรมการได้มาประชุม ปรึกษาหารือแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องจาก คู่มือ
การปฏิบัติงาน (เล่มเก่า) (เอกสารหมายเลข  2.14-4) แล้วจึงน ากลับมาใช้ใหม่ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน (เล่มใหม่) 
(เอกสารหมายเลข 2.14-5)  โดยในการพัฒนาฐานข้อมูลนั้น ได้ท าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-1คำสั่งกองกิจฯกพส.028.2551คณะกรรมการดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-2รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-3-1แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-3-2ระบบฐานข้อมูล.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-4คู่มือการปฏิบัติงาน(เล่มเก่า).pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-5คู่มือการปฏิบัติงาน(เล่มใหม่).pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-1คำสั่งกองกิจฯกพส.028.2551คณะกรรมการดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-2รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-3-1แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-3-2ระบบฐานข้อมูล.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-4คู่มือการปฏิบัติงาน(เล่มเก่า).pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-5คู่มือการปฏิบัติงาน(เล่มใหม่).pdf
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

(คะแนนเต็ม 5) 

2.14 - 6 ข้อ - 5 คะแนน - ประเมินปีแรก 

 
 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.17 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นเอง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

เกณฑ์มำตรฐำนและรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) รำยกำรหลักฐำน 

  1. มีการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ  

2.17-1-1 
 

2.17-1-2 
 

2.14-1 

แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการฝ่ายสัมมนาและจัดประชุมวิชาการ 
ครั้งท่ี 7 ประจ าปี 2553 
รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการและจัด
ประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 2/2553 วันท่ี 25 ส.ค. 2553 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ กองกิจการนิสิต 
(ก าแพงแสน) 

  2. มีระบบสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน  2.14-2 
 

2.17-2.1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ กอง
กิจการนิสิต (ก าแพงแสน) 
มีระบบการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการหน้าเว็บไซต์ 
http://www.kps.ku.ac.th/conference 

  3. มีคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ  2.14-3-1 
 

2.17-3-2 
2.17-3-3 
2.17-3-4 

แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ กองกิจการ
นิสิต (ก าแพงแสน) 
มีคู่มือแนะน าการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระบบออนไลน์ 
Flow Chart ระบบบันทึกการจองหอพักนิสิต 
การจัดการความรู้ เรื่อง ระบบบันทึกข้อมูลการจองหอพักนิสิต 

  4 .  มี ก า รติ ดตามและประ เมิ นผลการ
ให้บริการ  

2.14-4 
2.17-4.2 

คู่มือการปฏิบัติงาน (เล่มเก่า) 
เอกสารสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรมการส่งผล
งานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 7 ประจ าปี 2553 

 5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ  

2.14-5 
2.17-4-2 

 
2.17-5 

คู่มือปฏิบัติงาน (เล่มใหม่) 
เอกสารสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรมการส่งผล
งานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 7 ประจ าปี 2553 
http://www.kps.ku.ac.th/conference 

ผลกำรด ำเนินงำน 

มีการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงสารสนเทศ โดยด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการฯ เมื่อ 
วันที่ 25 สิงหาคม 2553 (เอกสารหมายเลข 2.17-1-2) ซึ่งคณะผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้
บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดท าแผนปฏิบัติงานฯ (เอกสารหมายเลข 2.17-1-1) เพ่ือด าเนินการจัดท า

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-1-1แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการประชุมวิชาการครั้งที่%207.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-1-2รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ2.2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-1คำสั่งกองกิจฯกพส.028.2551คณะกรรมการดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-2รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-2-1ระบบการส่งผลงานประชุมวิชาการออนไลน์.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-3-1แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-3-2คู่มือการใช้งานโปรแกรมการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-3-3Flow%20Chart%20ระบบการบันทึกการจองหอพักนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-3-4การจัดการความรู้ระบบบันทึกข้อมูลการจองหอพักนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-4คู่มือการปฏิบัติงาน(เล่มเก่า).pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-4-2สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโปรแกรมการส่งผลงานทางวิชาการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-5คู่มือการปฏิบัติงาน(เล่มใหม่).pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-4-2สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโปรแกรมการส่งผลงานทางวิชาการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-5%20www.kps.ku.ac.th_conference.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-1-2รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสัมมนาวิชาการ2.2553.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-1-1แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการประชุมวิชาการครั้งที่%207.pdf
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โปรแกรมการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระบบออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 2.17-2-1)  โดยให้โปรแกรมพร้อม
ใช้งาน สามารถส่งผลงานทางวิชาการระบบออนไลน์ เพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-8 
ธันวาคม 2553 ที่เว็บ http://www.kps.ku.ac.th/conference  และจัดท าคู่มือแนะน าขั้นตอนในการส่งผลงาน
ท า ง วิ ช า ก า ร  ( เ อ ก ส า ร ห ม า ย เ ล ข  2.17-3-2)  ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ ขั้ น ต อ น  ที่ เ ว็ บ 
http://www.kps.ku.ac.th/conference  และการติดตามและประเมินผลจากผู้ใช้โดยส่งบันทึกข้อความ เอกสารที่ 
ศธ.0513.20103(3)/0239 วันที่ 25 เมษายน 2554 (เอกสารหมายเลข 2.17-4-2) น าผลการประเมินจากผู้ใช้มา
ปรับปรุง เพ่ือรองรับการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 8 ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2554 (เอกสารหมายเลข  
2.17-5)  ซึ่งจะเริ่มส่งผลงานภายใน วันที่ 15 มิถุนายน-7 ตุลาคม 2554 เพ่ือให้การให้บริการมีประสิทธิภาพพร้อม
ให้บริการต่อไป และกองกิจการนิสิต  (ก าแพงแสน)  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ กองกิจการนิสิต
(ก าแพงแสน) (เอกสารหมายเลข 2.14-1) ขึ้นเพ่ือวางแผนปฏิบัติงานคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศของกอง
กิจการนิสิต (ก าแพงแสน) (เอกสารหมายเลข  2.14-3-1) การจัดท าระบบฐานข้อมูลของกองกิจการนิสิต
(ก าแพงแสน)  โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม (เอกสารหมายเลข  2.14-2) เพ่ือวางแผนพัฒนาจัดท าระบบ
สารสนเทศ  ในการใช้งานภายในกองกิจการนิสิต(ก าแพงแสน) เช่น โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจองหอพักและ
พิมพ์ใบช าระเงินค่าหอพักแบบบาร์โค้ด (เอกสารหมายเลข 2.17-3-3) โปรแกรมฐานข้อมูลค่าไฟฟ้า ประปาในหอพัก
เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้นิสิตทุกเดือน เพ่ือให้นิสิตน าไปช าระที่ธนาคารหรือตู้ เอ ที เอ็ม ได้อย่างสะดวก โปรแกรม
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ของนิสิตที่ย้ายเข้าในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการค้นหาที่รวดเร็วท าให้การบริการนิสิตได้อย่าง
รวดเร็วขึ้น ส าหรับสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ได้จัดท าโปรแกรมฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์   กองกิจการนิสิต
(ก าแพงแสน) โปรแกรมการจองห้องประชุมผ่านเครือข่าย โปรแกรมการลงรับและออกเลข หนังสือราชการของแต่
ละงาน ในกองกิจการนิสิต(ก าแพงแสน) เพ่ือสะดวกในการติดตามค้นหาเอกสารและลดการสูญหายของเอกสาร
ราชการได้อย่างมาก และยังมีโปรแกรมด้านสารสนเทศอ่ืนๆ ที่ก าลังพัฒนาและน ามาใช้เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความ
สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้มีการตรวจสอบ พัฒนา ประเมินผลการ
ใช้งาน โดยผู้ใช้งานภายใน แล้วคณะกรรมการฯ ได้น ามาประชุมปรึกษาหารือ และน าไปปรับปรุงแก้ไข แล้วน า
กลับมาใช้ใหม่ โดยในการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศด้านต่างๆ นั้น ได้ท าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนจัดท า
คู่มือการใช้งานโปรแกรมทุกๆ โปรแกรม  จากคู่มือการปฏิบัติงาน (เล่มเก่า) (เอกสารหมายเลข  2.14-4) และคู่มือ
การปฏิบัติงาน (เล่มใหม่) (เอกสารหมายเลข  2.14-5) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาใหม่ สามารถเรียนรู้การใช้งานโป
แรแกรมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง 
  

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-2-1ระบบการส่งผลงานประชุมวิชาการออนไลน์.pdf
http://www.kps.ku.ac.th/conference
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-3-2คู่มือการใช้งานโปรแกรมการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-4-2สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโปรแกรมการส่งผลงานทางวิชาการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-5%20www.kps.ku.ac.th_conference.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-1คำสั่งกองกิจฯกพส.028.2551คณะกรรมการดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-3-1แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-2รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.17/2.17-3-3Flow%20Chart%20ระบบการบันทึกการจองหอพักนิสิต.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-4คู่มือการปฏิบัติงาน(เล่มเก่า).pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.14/2.14-5คู่มือการปฏิบัติงาน(เล่มใหม่).pdf
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 

(คะแนนเต็ม 3) 

2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

2.17 2 ข้อ 5 ข้อ 1 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.18 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

เกณฑ์มำตรฐำนและรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(เกณฑ์มำตรฐำน) รำยกำรหลักฐำน 

  1. มีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ก่อนการให้บริการในแต่ละวัน  

2.18-1 แบบฟอร์มการตรวจสอบความพร้อมก่อนให้บริการ 

  2. วันที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีความพร้อม
ให้บริการตั้งแต่ 90% ขึ้นไปของเครื่องที่มี
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนวันที่
เปิดให้บริการทั้งหมด 

2.18-2.1 เอกสารการขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

2.18-2.3 ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

  3. มีเอกสาร/สื่อ แนะน าข้ันตอนการใช้
บริการ 

2.18-3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เรื่อง 
ร ะ เ บี ย บ ก า ร ใ ช้ ง า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ภ า ย ใ น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พ.ศ.2553 

2.18-3.2 
2.18-3.3 

ระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
http://www.cit.kps.ku.ac.th/cit/ 

  4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

2.18-4.2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
  

  5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

2.18-5 เอกสารการจัดซื้อหน่วยความจ าเพื่อรองรับการอบรมที่  ศธ .
0513.20114(1)/0199 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ด าเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ภายใต้การบริหารงานของ

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เพ่ือสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิสิตและบุคลากร โดยด าเนินการ
ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบความพร้อมก่อนให้บริการ (เอกสาร
หมายเลข 2.18-1) 

2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จะด าเนินการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนให้บริการ 
เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการทั้งหมด  ในแต่ละวันซึ่งผู้ที่ใช้บริการท าการบันทึกใน เอกสารการขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (เอกสาร
หมายเลข 2.18-2.1) 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-1แบบฟอร์มการตรวจสอบความพร้อมก่อนให้บริการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-2-1เอกสารการขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-2-3ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-3-1ประกาศมก.กพส.ระเบียบการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-3-2ระเบียบการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-3-3www.cit.kps.ku.ac.th.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-4-2สรุปประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-5เอกสารการจัดซื้อหน่วยความจำเพื่อรองรับการอบรม.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-1แบบฟอร์มการตรวจสอบความพร้อมก่อนให้บริการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-2-1เอกสารการขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์.pdf
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3. มีการแนะน าขั้นตอนการให้บริการ โดยการจัดท าประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัย(เอกสารหมายเลข 2.18-3.1)  แสดงข้อมูลในช่องทางการให้บริการระบบสารสนเทศซึ่งดูได้จาก
เว็บไซต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://www.cit.kps.ku.ac.th/cit/) (เอกสารหมายเลข  2.18-3.3)  

4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใช้ในการประเมินผลความพึง
พอใจของผู้รับบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(เอกสารหมายเลข 2.18-4.2) 

5. น าข้อมูลที่ได้จาการสรุปผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์  มาแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป โดยการจัดซื้อ hardware 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มากขึ้น (เอกสารหมายเลข 2.18-5) เพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามค าแนะน าของผู้ใช้บริการ 

6. น าผลจากการประเมินมาปรับปรุง โดยการเพ่ิมหน่วยความจ าให้สูงขึ้นเพ่ือรองรับโปรแกรมการอบรม
ประจ าปี 2554 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 

(คะแนนเต็ม 3) 

2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

2.18 4 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

http://www.cit.kps.ku.ac.th/cit/
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-3-3www.cit.kps.ku.ac.th.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-4-2สรุปประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการ.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%202/2.18/2.18-5เอกสารการจัดซื้อหน่วยความจำเพื่อรองรับการอบรม.pdf
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.19 ร้อยละของเวลำที่ให้บริกำรระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  -  

รอบระยะเวลำ  รอบปีการศึกษา (1 มิ.ย. 53 – 31 พ.ค.54) 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีการศึกษา 2553 มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. และมีบางช่วงเวลาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์
ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องมาจากหลายสาเหตุด้วยกันตามรายงานข่าวและสถานการณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
 เวลาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการทั้งปี เป็นจ านวน 525,600 นาท ี

เวลาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งปี เป็นจ านวน 930 นาท ี
เวลาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งปี เป็นจ านวน 524,670 นาที  
ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย = 99.82 

ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย = 

เวลารวมที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถเปิด
ให้บริการทั้งปี X 100 

เวลารวมที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเปิดให้บริการทั้งปี 

 99.82 =  
524670 

X 100  
525600 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ก าหนด  เป็นคะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 99 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์

เป้ำหมำย 
กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 

(คะแนนเต็ม 3) 
2553 

(คะแนนเต็ม 5) 

2.19 
8644 ร้อยละ

98.68 
524670 ร้อยละ 

99.82 
2 คะแนน 5 คะแนน - 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 8760 525600 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.19-1 รายงานข่าว และสถานการณ์เครือข่าย  internet  วิทยาเขตก าแพงแสน 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ระบบสำรสนเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  (สกอ.7.3) (ตัวบ่งชี้เลือก) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  0 ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน และรำยกำรหลักฐำน 

กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ รำยกำรหลักฐำน 

 1.  มีแผนการจัดท าสารสนเทศ (Information System 
Plan) 

 ไม่ม ี

 2.  มีระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่  การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3.3-2-1 
 
 

3.2-2-1 
 

http://person.psd.kps.ku.ac.th/index.php?op
tion=com_content&view=category&id=6&Ite
mid=11 
ระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เวอร์ชั่น 1.0  

 3.  มีการประ เมินความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ ระบบ
สารสนเทศ 

3.3-3-2 
3.3-3-3 

http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/ 
http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option
=com_poll&id=1:satisfication-of-ess-website 

 4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
สารสนเทศ มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  

 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 3.3-2-1 http://person.psd.kps.ku.ac.th/index.php?op
tion=com_content&view=category&id=6&Ite
mid=11 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ไม่ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนระบบสารสนเทศ         

แต่หน่วยงานภายในระดับกอง/ศูนย์ และหน่วยงานภายในมีการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการบริหารและตัดสินใจ  

2. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสนภายใต้กองธุรการ (ก าแพงแสน) และกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน)   

ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจ ที่น าข้อมูลจากการด าเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบุคลากร 

(เอกสารหมายเลข 3.3-2-1) ระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวอร์ชั่น 1.0 

(เอกสารหมายเลข 3.2-2-1) น ามาสร้างเป็นสารสนเทศ ให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นภารกิจของ

หน่วยงาน ได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-2-1.pdf
http://person.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=6&Itemid=11
http://person.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=6&Itemid=11
http://person.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=6&Itemid=11
http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/
http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_poll&id=1:satisfication-of-ess-website
http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_poll&id=1:satisfication-of-ess-website
http://person.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=6&Itemid=11
http://person.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=6&Itemid=11
http://person.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=6&Itemid=11
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.3-2-1.pdf
รายการหลักฐาน/องค์ประกอบที่%203/3.2-2-1.pdf
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3. ระบบค าร้องทางการศึกษาออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เวอร์ชั่น 1.0 ของกองบริการการศึกษา 

(ก าแพงแสน) โดยนายสมเกียรติ  ไทยปรีชา นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ผู้พัฒนาระบบ และรับผิดชอบ

จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/ รวมทั้งมีระยะเวลาใน     

ก า ร จั ด เ ก็ บ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ลั พ ธ์ เ มื่ อ มี ก า ร ก ร อ ก ค ะ แ น น ไ ด้ ทุ ก ค รั้ ง 

http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_poll&id=1:satisfication-of-ess-website 

4. นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ ผู้พัฒนาระบบ และรับผิดชอบวิเคราะห์

ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ มีการทดลองใช้ระบบดังกล่าว 3 เดือน เพ่ือน าผลไปใช้จัดท า

แผนพัฒนาปรับปรุง 

5. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย คือ ฐานข้อมูลด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.3  0 ข้อ 4 ข้อ 0 คะแนน  3 คะแนน  0 ข้อ บรรลุ/ไมบ่รรลุ 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 

http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/
http://www.ess.psd.kps.ku.ac.th/index.php?option=com_poll&id=1:satisfication-of-ess-website
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บทท่ี 3   
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผล 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

กำรประเมินคุณภำพกำรสนบัสนุนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน พบว่า  มีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 
13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.06 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  

ตำรำงท่ี 9   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำร

ประเมิน ปัจจัย
น ำเข้ำ 

กระบวนกำร 
 

ผลผลิต 
 

รวม 
 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ
แผนด ำเนินกำร   

- 4.00 - 4.00 ดี 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลกั - 4.00 2.54 3.03 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและจัดกำร  5.00 4.00 - 4.20 ดี 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ - 5.00 4.66 4.83 ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  - 4.00 - 4.00 ดี 
องค์ประกอบท่ี 6  กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
ด ำเนินงำน 

- 5.00 - 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้บังคับ 5.00 4.22 3.25 4.06  

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดี พอใช้ ดี  
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3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของส ำนัก 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง   
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- ควรก าหนดให้มีระบบการติดตาม ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนให้
ชัดเจน และต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริง 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจ านวนบุคลากร ไม่ใช่ภารกิจหลักของ

ส านักงาน ท าให้การจัดท าโครงการบริการวิชาการน้อย จึงท าให้ผลการด าเนินงานในภารกิจหลักไม่เป็นไปตามระบบ

ประกันคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรก าหนดระยะเวลาเพ่ือประเมินผลปฏิบัติงานและผลการบริหารงาน ให้ชัดเจนทั้งในส่วนของ

ผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อให้สามารถสรุปและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการท างานได้มากยิ่งขึ้น 
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2.  ควรส่งเสริมและใช้กระบวนการจัดการความรู้ให้บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้จริง และครบทุกหน่วยงาน  

3. ควรมีการประชุมและติดตามแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 

-  
  จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจ าท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. ควรมีการจัดอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรส่งเสริมและให้ความรู้ ความเข้าใจ การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากร

ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  ท าความเข้าใจ และพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้น าการพัฒนาคุณภาพเป็นส่วน

หนึ่งของงานประจ า เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเตรียมข้อมูล 

3.  ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนควรให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  ก าหนดให้การประกันคุณภาพอยู่ในวาระการประชุมทุกเดือน 

5.  ควรมีก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ที่เน้นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบ

การให้บริการและการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
  จุดแข็ง 

- 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
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3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ 
มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
กองธุรกำร (ก ำแพงแสน) - มีการสัมมนาบุคลากรในเรื่อง

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้

บุคลากรในองค์กรทราบ 

1.   

2.  

1. ควรน าแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงหน่วยงาน
ย่อยและดัชนีตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้มาแสดง 
2. ควรมีผลการประเมินตัวบ่งชี้ของแผนกล

ยุทธ์แสดงเพื่อการตรวจสอบ 
กองบริกำรกำรศึกษำ 
(ก ำแพงแสน) 

1.มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์และนโยบายของทาง
มหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรมี
ส่ วนร่ วม ในการจั ดท าแผน
ร่วมกัน 
 2.มีการประชุมเพื่อติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 -ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อให้

สามารถด าเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมาย 

  
 

กองกิจกำรนิสิต 
(ก ำแพงแสน) 

 -ไม่มีการรายงานการประเมินผล
กา รด า เนิ น ง าน ในรอบปี ต่ อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

- ควรมีการรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน
ในรอบปี ต่อคณะกรรมการประจ าหนว่ยงานอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนการตรวจประเมินคุณภาพ 

กองอำคำรสถำนที่ฯ 
(ก ำแพงแสน) 

  - ควรจัดท าประชาพจิารณ์แผนกลยุทธข์อง

หน่วยงาน 

ศูนย์กีฬำ ก ำแพงแสน  -ควรมีก ารสรุปและรายงาน
ภาพรวมผลการด าเนินงานตามตัว
บ่ ง ชี้ ข อ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร /
โครงการ/กิจกรรมในรอบปีให้กับ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน/บุคลากร ได้รับทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

-หน่วยงานอาจจัดโครงการประชุมสัมมนา
บุ คลาก รทุ ก ระดั บ  เพื่ อ แ จ้ ง ส รุปผลกา ร
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ/
โครงการ/กิจกรรม ให้รับทราบและวางแผนการ
ปฏิบัติงานในปีถัดไป 
 

ศูนย์เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ มก.กพส. 

 -ขาดการวิ เคราะห์แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ตามภารกิจของ
หน่วยแต่ละด้าน 
 

1.ควรมีระบบและกลไกในการพัฒนาแผนของ
หน่วยงานที่ชัดเจน 
2.ควรมีการวิ เคราะห์แผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปีให้ครบทุกภารกิจของหน่วย    

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
กองธุรกำร (ก ำแพงแสน)   -ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ

ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
กองบริกำรกำรศึกษำ 
(ก ำแพงแสน) 

 1 .  มี ก า รด า เนิ น งานโดย ให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมทุกคน 
2. มีการชี้แจงให้บุคลากรใน

องค์กรทราบอย่างสม่ าเสมอ  

 -ควรจัดท าโครงการที่ตอบสนองต่อชุมชนและ
สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
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หน่วยงำน จุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
กองกิจกำรนิสิต(ก ำแพงแสน) -กองกิจการนิสิต(ก าแพงแสน) 

มีภารกิจหลักที่สอดคล้องกับ
ภ า ร กิ จ ข อ ง วิ ท ย า เ ข ต
ก าแพงแสน 

  
 

-การอ้างอิงเอกสารหลักฐาน ในเล่ม SAR ควร
ละเอียดและชัดเจน 
 

 

กองอำคำรสถำนที่ฯ 
(ก ำแพงแสน) 

  -ควรมีการประเมินโครงการ/กิจกรรม ในระดับ
ส านักงานวิทยาเขต  

ศูนย์กีฬำ ก ำแพงแสน   1.ควรสรุปและรายงานผลการประเมินโครงการ
เป็นรูปเล่ม 
2.ควรจัดท าแบบสอบถามหลังจากออกแบบ
ส ารวจ 

ศูนย์เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ มก.กพส. 

  -ควรมีการประเมินความพึงพอใจหรือความ
คิดเห็นในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจ าทุกวัน 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
กองบริกำรกำรศึกษำ 
(ก ำแพงแสน) 

-การบริหารงานเน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรและมกีาร
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 

  
 

-ควรเพิ่มหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกอง
บริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ในเรื่องเกี่ยวกบั
ประกันคุณภาพ การบริหารความเส่ียงฯ เพื่อให้
เกิดความชัดเจนและตอบโจทยข์องตัวบง่ชี้ได้ 

กองกิจกำรนิสิต 
(ก ำแพงแสน) 

1 . ก อ ง กิ จ ก า ร นิ สิ ต 
(ก าแพงแสน) มีการบริหารและ
การจัดการโดยยึดหลักธรรมา- 
ภิบาล ซ่ึงสังเกตจากผู้แทน
บุคลากรแต่ละประเภทเข้าร่วม
ในการก าหนดนโยบายของกอง
กิจการนิสิต(ก าแพงแสน) 
2 . ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3.มีการพัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 1.ควรมีการจัดท าวิจัยสถาบันเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ของผู้บริหารกองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) ทุก
ระดับ 
2 .ควรจั ดประชุ มคณะกรรมการบริ หา ร
หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน 
3.ควรด าเนินงานตามกิจกรรมการบริหารความ
เส่ียงอย่างสม่ าเสมอ 
 

กองอำคำรสถำนที่ฯ 
(ก ำแพงแสน) 

  1. ควรมีการประเมินผู้บริหารในระดับกอง ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
2. ควรมีการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
3. ควรมีการบันทึกเป็นวาระการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกองอาคารฯ เช่น การ
จัดการองค์ความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ศูนย์เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ มก.กพส. 

 -ค ว ร เ พิ่ ม ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มก.กพส.ในเรื่อง
เกี่ ย วกับประกัน คุณภาพการ
บริหารความเสี่ยงฯ เพื่อให้เกิด

-ควรมีการด าเนินการตามระบบและกลไกการ
บริหารความเส่ียง 
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หน่วยงำน จุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ความชัดเจนและตอบโจทย์ของ
ตัวบ่งชี้ได้ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
กองธุรกำร (ก ำแพงแสน) -มีศักยภาพและช่องทางในการ

หารายได้ ที่ก่อรายได้สนับสนุน

ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง 

วิทยาเขต  

 

 

1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินในระยะ
ยาวของกองธุรการ (ก าแพงแสน) 
2. ควรน าข้อมูลทางการเ งินไปวิ เคราะห์

ค่าใช้จ่าย และสถานะทางการเงิน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

กองบริกำรกำรศึกษำ 
(ก ำแพงแสน) 

1. มีการรายงานผลการใช้

งบประมาณเงินรายได้น าเข้าที่

ประชุมกองฯ ทราบเป็นประจ า

ทุกเดือน 

2. มีการจัดท าข้อมูลทางการเงิน

และจ าแนกข้อมูลในระดับงาน

ใ ห้ เ ห็ น ภ า พ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง แ ต่ ล ะ

หน่วยงานได้อย่างชัดเจน 

 

 

1.ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเ งินของ
หน่วยงาน 
2.ควรน าข้ อมู ลทางการเ งิน ไปวิ เคราะห์
ค่าใช้จ่าย และสถานะทางการเงิน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลใน 
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

 

กองกิจกำรนิสิต 
(ก ำแพงแสน) 

1.มีรายรับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
2.มีการจัดท ารายงานแสดง
สถานะทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ 
3.มีแผนการใช้ เ งินที่ชัดเจน
  
 

 1.ควรน ารายงานสถานะทางการเงิน เข้าที่
ประชุมกรรมการบริหารกองกิจการนิสิต
(ก าแพงแสน) 
2.ควรมีการวิเคราะห์ ค านวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย
ให้ครบในทุกกิจกรรม/โครงการ 
3.ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน 
4.ข้อมูลงบประมาณ ใน SAR ควรรวมงบ
บุคลากรด้วย 

กองอำคำรสถำนที่ฯ 
(ก ำแพงแสน) 

  1. ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม  
2. ควรมีวิเคราะห์ทางการเงินและน าเสนอที่
ประชุ มคณะกรรมการบริหารงานอย่ า ง
สม่ า เสมอ เพื่ อน า ไปใช้ เป็นข้อมูล ในการ
ตัดสินใจ 

ศูนย์กีฬำ ก ำแพงแสน  -ควรจัดเอกสารที่ เป็นหลักฐาน
ทางการเงินให้ชัดเจน 

-ควรกรอกข้อมูลทางการเงินให้ครบ 
 

ศูนย์กีฬำ ก ำแพงแสน    

 

1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. มีการด าเนินการตามแผนทางการเงิน แสดง
การใช้เงินตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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หน่วยงำน จุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
กองธุรกำร (ก ำแพงแสน)   1.รายการหลักฐานที่รายงานใน

SARไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
(5.1) 

2.รายการเอกสารหลักฐานไม่ได้
ระบุชื่อเอกสารที่ถกูต้องและ
ครบถ้วน  

1. ควรเขียนค าอธิบายผลการด าเนินงานของ
ทุกตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน 
2. ควรน าเสนอเอกสารหลักฐานอ้างอิงให้

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
3. ควรมีการตรวจสอบข้อมูลในเล่ม SAR ให้
ถูกต้อง 

กองบริกำรกำรศึกษำ 
(ก ำแพงแสน) 

 
 

  
 

1. ควรจัดท ารายการหลักฐานที่รายงานใน SAR 
ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้  
2. ควรจัดท ารายการเอกสารหลักฐานไม่ได้ระบุ
ชื่อเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อป้องกัน
เอกสารสูญหาย 

กองกิจกำรนิสิต 
(ก ำแพงแสน) 

1.ระบบและกลไกด้านประกัน
คุ ณ ภ า พ ที่ ชั ด เ จ น  โ ด ย มี
คณะกรรมการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพ รับผิดชอบงาน
เ ป็ น ก า ร เ ฉ พ า ะ  มี ห น้ า ที่
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
ของกอง 
2.มีระบบสารสนเทศสนับสนุน
การประกันคุณภาพของกอง ซ่ึง
ส่ง เสริมการเรียนรู้และการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการประกัน
คุณภาพเป็นอย่างดี 
3.ระบบและกลไกด้านประกัน
คุ ณ ภ า พ ที่ ชั ด เ จ น  โ ด ย มี
คณะกรรมการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพ รับผิดชอบงาน
เ ป็ น ก า ร เ ฉ พ า ะ  มี ห น้ า ที่
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
ของกอง 
4.มีระบบสารสนเทศสนับสนุน
การประกันคุณภาพของกอง ซ่ึง
ส่ง เสริมการเรียนรู้และการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการประกัน
คุณภาพเป็นอย่างดี  

 1 . ค ว ร ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เ ป็ น ตั ว 
อัตลักษณ์ของกองกิจการนิสิต(ก าแพงแสน) เช่น 
การพัฒนาคุณภาพนิสิต(นอกเหนือไปจากตัว
บ่งชี้ที่ก าหนด) 
2.ควรมีการประชุม ปรับปรุง การประกัน
คุณภาพ 
 

กองอำคำรสถำนที่ฯ 
(ก ำแพงแสน) 

-มีโปรแกรมบริหารปฏบิัติงาน
ของงานบริการสาธารณูปโภคที่
มีประสิทธิภาพ 
 

-ขาดการรายงานและติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.๐๑ และสปค.๐๒) 
 

1.ผู้บริหารควรจัดท ารายงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.๐๒) 
2.ควรจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง เพื่อการตรวจ
ประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามตัว
บ่งชี ้

ศูนย์กีฬำ ก ำแพงแสน  1.ควรมีการประชุมปรึกษาและ
พั ฒน า ง า น ด้ า น ก า รป ร ะ กั น
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.ควรด าเนินงานด้านประกันคุณภาพใหเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของงานประจ า 
2.ควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารด้านการ
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หน่วยงำน จุดแขง็ จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
2 . ค ว ร น า เ ส น อ แ ผ น พั ฒ น า
ปรับปรุง (สปค.01 และสปค.02) 

ประกันคุณภาพให้เป็นสัดส่วนครบทกุ
องค์ประกอบ 

ศูนย์เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ มก.กพส. 

   
 

-ควรมีการประเมิน คุณภาพภายในระดับ
หน่วยงานย่อยของศูนย์ เทคโนฯ ก่อนที่จะ
ประเมินในระดับกอง/ส านัก 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
กองธุรกำร (ก ำแพงแสน)   -ควรจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีี่ผ่าน

มาให้ครบถ้วน 
กองบริกำรกำรศึกษำ
(ก ำแพงแสน) 

-ส า ม า ร ถ รั ก ษ า ม า ต ร ก า ร
ให้บริการได้อยู่ในระดับดีมาก 
ถึงแม้ว่าจะมีผู้มาใช้บริการเป็น
จ านวนมากก็ตาม  

  
 

  
 

กองกิจกำรนิสิต 
(ก ำแพงแสน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ภารกิจของกองกิจการนิสิต
(ก าแพงแสน) ได้รับการเอาใจ
ใส่และให้ความส าคัญปรับปรุง
การด าเนินงาน สังเกตได้จาก
การได้รับการประกาศภารกิจ 
ในการจัดท าค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ การรักษามาตรฐาน
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  
2 ภารกิจ คือ 
 1.1 การออกหนังสือรับรอง
การท ากิ จกรรมเสริ มสร้ า ง
หลักสูตร 
 1.2 การขอรับเงินช่วยเหลือ
นิ สิ ต ผู้ ป ร ะ สบภั ย  กอ งทุ น
สวัสดิการนิสิต 
2 . มี ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง
กระบวนงานการให้บริการที่
หลากหลาย ทั้งด้านกิจกรรม
นิสิต หอพักนิสิตฯ 

  

 

1. ควรประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการลด
ขั้นตอนการบริการให้หน่วยงานและประชาคม
ในสังกัดได้รับทราบและภาคภูมิ ใจกับงาน
บริการที่ประสบความส าเร็จ 
2. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผูม้ารับ
บริการ(วิจยัสถาบัน) เพื่อน าผลไปพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพให้บริการให้ดยีิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองอำคำรสถำนที่ฯ 
(ก ำแพงแสน) 
 

- มีการวิเคราะห์กระบวนงาน
ครบทุกภารกิจ โดยเฉพาะงาน
สาธารณูปโภคมีการวิเคราะห์
กระบวนงานถึงระดับบุคลากร 
แ ล ะ มี ก า ร จั ด คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

 - ควรระบุผู้รับผิดชอบให้ครบทุกกระบวนงานและ

ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

 

ศูนย์กีฬำ ก ำแพงแสน -มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภายในศูนย์กีฬา 
ก าแพงแสน อย่างสม่ าเสมอ 

-ควรมีการจดบันทกึรายงานการ
ประชุมหรือบันทึกเสียงในการ
ประชุมทุกครั้ง 

-ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้บริการ
ของศูนย์กีฬา ก าแพงแสน ทางเว็บไซต์ 
 

ศูนย์เทคโนโลยี 
สำรสนเทศ มก.กพส. 
 

1. มีกระบวนการด าเนินงานที่
พัฒนาให้บริการรวดเร็ว 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ตามรอบปีการศึกษา 
2552 เมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2553 นั้น ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.
01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมี
โครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 16 โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 
10 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 6 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
(ผลงำนรอบปีกำรศึกษำ 2552 : มิ.ย. 52-พ.ค. 53) ระหว่ำงวันที่ 1-2 กรกฎำคม 2553 

1. จุดที่ควรพัฒนำ  
  

2. ข้อเสนอแนะ 
  

3.กำรวิเครำะห์ 
ตนเอง 

4.แนวทำงแก้ไข/ 
ปรับปรุง 

5.  
ชื่อโครงกำร/ 

กิจกรรม 

6.ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  

(KPI) 
7.งบ 

ประมำณ 

8.  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิด 
 ชอบ 

 ภำพรวมบทสรุปผู้บริหำร              

1. งบประมาณในการ
บริหารงานมีไม่เพียงพอ 

1. ควรประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้าง
โครงการพัฒนาวิชาการ
และ สร้ า ง แ หล่ ง เ รี ย น รู้
ทางการเกษตรให้กับชุมชน
มากขึ้น 

หารายได้การจัดสรรของ
มหาวิทยาลัย 

จัดท าโครงการหารายได้
เพิ่ม 

โครงการผลิตน้ าแข็งปลอดภัย จ านวน 1 
โครงการ 

  

1 ตค 52.-30 กย. 53 ผอ.กอง
ธุรการ 

2. ยังใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยู่ในการให้บริการทาง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ กิจกรรม
บริการทางวิชาการแก่
ชุมชนยังมีน้อย 

2. ควรปรับปรุงและจัดหา
สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยให้นิสิตเช่น 
สระว่ายน้ า  หอพัก ไฟทาง
บ ริ เ ว ณ ห อ พั ก แ ล ะ โ ร ง
อาหาร ฯลฯ 

ด าเนินการ ปรับปรุง 
ซ่อมแซมแล้ว 

  

 

    

1 ตค 52.-30 กย. 53 ผอ.ศูนย์กีฬา 
ผอ.กอง
กิจการนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ  
  

2. ข้อเสนอแนะ 
  

3.กำรวิเครำะห์ 
ตนเอง 

4.แนวทำงแก้ไข/ 
ปรับปรุง 

5.  
ชื่อโครงกำร/ 

กิจกรรม 

6.ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  

(KPI) 
7.งบ 

ประมำณ 

8.  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิด 
 ชอบ 

3. บุคลากรระดับ
ปฏิบัติยั งขาดความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากร และ แผนการ
จัดการความรู้ KM 

3. ควรให้เจ้าหน้าท่ีในการ
จัดเก็บข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพมีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อจะได้ทราบถึง
การด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพ 

เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โครงการการจัดการ
ความรู้ 

 จ านวน 1 
โครงการ 

  

1 ตค 52.-30 กย. 53 ผอ.กอง
ธุรการ 

4. แผนงานท่ีก าหนดไว้
ในแต่ละปีควรมีการ
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานเป็นระยะ 
เพื่ อ ช่ วย ให้ ส ามารถ
ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง
ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ ก า ร
มอบหมายภาระงาน
เพิ่มเติมระหว่างปีตาม
นโยบายผู้บริหารควร
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติมี
ส่วนร่วมในการก าหนด
แผน เพื่อสอดคล้องกับ
ร ะ ย ะ เ ว ล า กั บ
อัตราก าลังท่ีม ี

4. ควรจะระบุหัวข้อการ
ประกันคุณภาพในวาระการ
ประชุม และเขียนรายงาน
การประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพอย่าง
ละเอียด เพื่ อให้ เกิดการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

สนง. มีการติดตามปีละ 
2 ครั้ง มีการจดรายงาน
การประชุม การติดตาม
แ ผ น / ส รุ ป เ ข้ า
คณะกรรมการประจ า
ส า นั ก ง า น วิ ท ย า เ ข ต
ก าแพงแสน 

  

 

    

1 ตค 52.-30 กย. 53 คณะกรรมกา
รประจ า
ส านักงาน
วิทยาเขต 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ  
  

2. ข้อเสนอแนะ 
  

3.กำรวิเครำะห์ 
ตนเอง 

4.แนวทำงแก้ไข/ 
ปรับปรุง 

5.  
ชื่อโครงกำร/ 

กิจกรรม 

6.ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  

(KPI) 
7.งบ 

ประมำณ 

8.  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิด 
 ชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนงำน           
1. ไม่พบการวิเคราะห์ท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
แผนการด า เ นินง าน 
แ ล ะ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์
ระหว่างส านักงานวิทยา
เขตและมหาวิทยาลัย 

1. ควรท าการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างกล
ยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์ของส านักงาน
วิทยาเขตท่ีตอบสนองกับ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการแล้ว โครงการจ าหน่ายผลิต
น้ าแข็งปลอดภัย 

โครงการจ าหน่ายน้ าแข็งปลอดภัย โครงการ 1 
โครงการ ความพึง
พอใจอย่างน้อย 

80% 

  

1 ตค 52.-30 กย. 53   

2. มีการด าเนินงาน
โครงการและกิจกรรมไม่
ครบตามแผนการ
ด าเนินงานท่ีตั้งเป้าหมาย
ไว้เน่ืองจากมีโครงการ
และกิจกรรมท่ีเพิ่มเติม
โดยนโยบายผู้บริหาร
ระหว่างปี 

2. ควรมีการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนทักษะ
การบริหารเชิงกลยุทธ์และ
การจัดท าแผนให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรระดับ
ปฏิบัติ  

ด าเนินการแล้ว 1. จัดส่งบุคลากรงาน
ประกันคุณภาพและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพเข้า
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
2. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นโยบายและแผน 

1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัว
บ่งชี ้    
1.2 จัดโครงการอบรมเลขาการ
ประกันคุณภาพ      
 
 
2.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นโยบายและแผน 

จ านวน 3 
โครงการ 

  

1 ตค 52.-30 กย. 53  ผอ.กอง
บริการ
การศึกษา  
งานประกัน
คุณภาพ 

3. การบริหารจัดการยัง
ไม่เป็นการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ของส านักงานวิทยาเขต 

3. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ด้าน
ประสิทธิภาพให้ชัดเจน เช่น 
ต้นทุนค่าใช้จ่าย การเพิ่ม
ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ง า น 
ประสิทธิผลการท างาน เป็น
ต้น 

ควรมีการวิเคราะห์
ต้นทุนค่าใช้จ่าย 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ  
  

2. ข้อเสนอแนะ 
  

3.กำรวิเครำะห์ 
ตนเอง 

4.แนวทำงแก้ไข/ 
ปรับปรุง 

5.  
ชื่อโครงกำร/ 

กิจกรรม 

6.ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  

(KPI) 
7.งบ 

ประมำณ 

8.  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิด 
 ชอบ 

4. มีการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมแต่
ไม่ได้รับการรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และถูกต้องสมบูรณ์ 

4. ควรให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนการ
ด า เ นิ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร 
กิจกรรม รวมท้ังให้ผู้บริหาร
ระดับกองมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรม/โครงการท่ี
นอกเหนือจากแผนงานด้วย 

ด าเนินการอยู่แล้ว  แจ้งให้ในท่ีประชุม   ผู้บริหารเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 - 

1 ตค 52.-30 กย. 53 4 กอง 1 ศูนย์ 

 องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลัก             

เจ้ าห น้ า ท่ีขาดความ
เข้าใจในการรวบรวม
เอกสารเกี่ยวกับผลงาน
ของนิสิตปัจจุบันและ
ศิษย์ เ ก่ า ท่ี ได้ รั บการ
ประกาศเกียรติคุณยก
ย่ อ ง ในด้ านวิ ช ากา ร   
วิ ช า ชี พ  คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ  
ศิลปะและวัฒนธรรม 
และด้านสิ่งแวดล้อมใน
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติและโครงการ
เกี่ยวกับบริการวิชาการ

ควรให้ผู้ท่ีมีความช านาญ
ร่วมกันพิจารณาว่าผลงาน
ของนิสิตปัจจุบันและศิษย์
เก่าท่ีได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการ   วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
และโครงการเกี่ยวกับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 
ท่ีตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความ

มีการแยกเอกสารผลงาน
ของศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน 

 - ฐานข้อมูลนิสิต
ระดับชาติและนานาชาติ 

ด าเนินการแล้ว จ านวนนิสิต - 
 

1 ตค 52.-30 กย. 53 ผอ.กอง
กิจการนิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ  
  

2. ข้อเสนอแนะ 
  

3.กำรวิเครำะห์ 
ตนเอง 

4.แนวทำงแก้ไข/ 
ปรับปรุง 

5.  
ชื่อโครงกำร/ 

กิจกรรม 

6.ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  

(KPI) 
7.งบ 

ประมำณ 

8.  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิด 
 ชอบ 

และวิชาชีพ  ท่ี
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้ อ ง ก า รพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ข อ ง สั ง ค ม  ชุ ม ช น 
ประเทศชาติ และ
นานาชาติ 

เข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ 

 องค์ประกอบท่ี 3  กำรบริหำรจัดกำร             
ไม่พบแผนการจัดการ
องค์ความรู้ในหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ 2552 
พบแต่แผนในปี 2553 

1. ควรมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบปีงบ 
ประมาณก่อนก าหนดแผน 
งานประจ าปีถัดไปซ่ึงควรจะมี
การก าหนดเป็นวาระการ
ประชุม เพื่อเป็นหลักฐาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 1.จัดท าแผนการจัดการ
องค์ความรู้ในหน่วยงาน
ประจ าปี 2553 

 - โครงการจัดการองค์ความรู้
ประจ าปี 2553 

แผนการจัดการ
ความรู้ 

 1 ตค 52.-30 กย. 53 4 กอง 1 ศูนย์ 

   2. ควรมีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิ 
ผล ในการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร 

อยู่ระหว่างด าเนินการ  2. จัดการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร 

โครงการฝึกอบรมในเรื่องการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร 

มีระบบการ
ประเมินท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

 1 ตค 52.-30 กย. 53  ผอ.กอง
ธุรการ 

  3. ควรจัดท าแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่น HR Scorecard  
 

  3. จัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น 
HR Scorecard  

จัดโครงการอบรมรมเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้
ระบบสมรรถนะ 

จ านวน 1
โครงการ 

 1 ตค 52.-30 กย. 53   
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1. จุดที่ควรพัฒนำ  
  

2. ข้อเสนอแนะ 
  

3.กำรวิเครำะห์ 
ตนเอง 

4.แนวทำงแก้ไข/ 
ปรับปรุง 

5.  
ชื่อโครงกำร/ 

กิจกรรม 

6.ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  

(KPI) 
7.งบ 

ประมำณ 

8.  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิด 
 ชอบ 

  4. ควรจัดกิจกรรมในแผน 
KM ให้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน/งานให้ชัดเจน 

  4. จัดกิจกรรมในแผน 
KM ให้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคน/งานให้
ชัดเจน 

มีการร่วมกันจัดท าแผน KM อย่าง
จริงจัง โดยแจ้งโยงกับแผน KM 
ของวิทยาเขตก าแพงแสน 

แผนการจัดการ
ความรู้ 

 1 ตค 52.-30 กย. 53   

  5. ควรเน้นระบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Quality of  work Life 
ให้กับบุคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นรูปธรรม 

  5. จัดระบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน Quality of  
work Life ให้กับ
บุคลากรทุกระดับอย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการสัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ เรื่อง
เป็นหน่ึงด้วยจิตบริการท างาน
อย่างมีความสุขด้วยหัวใจสีขาว 

 จ านวน 1 
โครงการ 

 1 ตค 52.-30 กย. 53   

  6. ควรมีระบบการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
สอดคล้องกับระบบการ
ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ ท่ี เ ป็ น
รูปธรรม 

  6. จัดท าระบบการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานสอดคล้องกับ
ระบบการสร้างแรงจูงใจ
ท่ีเป็นรูปธรรม 

ชี้แจงและก าหนดให้ผู้บริหารมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

   1 ตค 52.-30 กย. 53   

  

7. การพิจารณาความดี
ความชอบโดยพิจารณาจาก
ใบมอบหมายงาน (JA) ควร
มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

  7. การพิจารณาความดี
ความชอบโดยพิจารณา
จากใบมอบหมายงาน 
(JA) ควรมีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน 
 
 

7. การพิจารณาความดีความชอบ
โดยพิจารณาจากใบมอบหมายงาน 
(JA) ควรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

  1 ตค 52.-30 กย. 53   
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1. จุดที่ควรพัฒนำ  
  

2. ข้อเสนอแนะ 
  

3.กำรวิเครำะห์ 
ตนเอง 

4.แนวทำงแก้ไข/ 
ปรับปรุง 

5.  
ชื่อโครงกำร/ 

กิจกรรม 

6.ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  

(KPI) 
7.งบ 

ประมำณ 

8.  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิด 
 ชอบ 

 องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ             
1. ไม่พบการวิเคราะห์
ถึงความประหยัดในการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

1. ควรท าการวิเคราะห์ถึง
ความประหยัดในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

สนง.วิทยาเขต
ก าแพงแสน มีการ
ด าเนินการอยู่แล้ว 

     

  

1 ตค 52.-30 กย. 53 คณะกรรมการ
สนง.วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

2. ไม่พบการวิเคราะห์
รายรับ-รายจ่าย เพื่อ
ประกอบการตั้งขอ
งบประมาณในปีถัดไป 

2. ควรน าผลการวิเคราะห์
การ ใช้ งบประมาณเป็น
ฐานข้อมูลในการพิจารณา
ในการวางแผนทางการเงิน 

มีการวิเคราะห์อยู่แล้วแต่
ไม่ได้บันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม 

สนง.วิทยาเขต
ก าแพงแสน น าเสนอไว้
ในรายงานการประชุม 

   

  

1 ตค 52.-30 กย. 53 คณะกรรมกา
รสนง.วิทยา
เขต
ก าแพงแสน 

3. ขาดการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยของ
โครงการ/กิจกรรม มี
การแสดงค่าใช้จ่ายใน
บางโครงการ/กิจกรรม
โดยไม่มีการวิเคราะห์
เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
 
 
 
 

3. ควรวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยให้ครบทุกกิจกรรม/
โครงการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ สนง. วิทยาเขต
ก าแพงแสน ด าเนินการ
ให้ครบทุกกิจกรรม/
โครงการ 

   

  

1 ตค 52.-30 กย. 53 4 กอง 1 ศูนย์ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ  
  

2. ข้อเสนอแนะ 
  

3.กำรวิเครำะห์ 
ตนเอง 

4.แนวทำงแก้ไข/ 
ปรับปรุง 

5.  
ชื่อโครงกำร/ 

กิจกรรม 

6.ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  

(KPI) 
7.งบ 

ประมำณ 

8.  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิด 
 ชอบ 

 องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน           

1. เอกสารหลักฐานท่ี
น า ม า ใ ห้ ค ณ ะ 
กรรมการตรวจสอบไม่มี
การวิเคราะห์  คัดกรอง
เ ฉ พ า ะ เ อ ก ส า ร ท่ี
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ของส านักงานวิทยาเขต
เท่าน้ัน ท าให้มีเอกสาร
ท่ี ไ ม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
รายการหลักฐานท่ีอ้าง
ใน SAR เป็นจ านวน
มาก 

1. ควรมีการจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารอย่างเป็น
ร ะ บบ  โ ด ย น า เ อ ก ส า ร
หลักฐาน น ามาวิเคราะห์ 
พิจารณาร่วมกัน  เพื่อความ
สะดวก สอดคล้องตามตัว
บ่ ง ชี้  เ มื่ อ ไ ด้ หลั ก ฐ าน ท่ี
ถูกต้องแล้ว  ให้น าชื่อ
เอกสารหลักฐาน น้ันมา
อ้ า ง อิ ง ใ น ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินตนเอง 

 ยังไม่มีระบบการจัดเก็บ
ท่ีดีและเป็นฐานข้อมูลได้ 

มีระบบการจัดเก็บข้อมูล ศึกษาดูงานท่ีมีระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพท่ีดีมาใช้
ในระบบประกันของ มก. 

  

  

1 ตค 52.-30 กย. 53 งานประกัน
คุณภาพ ฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ  
  

2. ข้อเสนอแนะ 
  

3.กำรวิเครำะห์ 
ตนเอง 

4.แนวทำงแก้ไข/ 
ปรับปรุง 

5.  
ชื่อโครงกำร/ 

กิจกรรม 

6.ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  

(KPI) 
7.งบ 

ประมำณ 

8.  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิด 
 ชอบ 

2. รายการหลักฐานอ้าง
ถึงใน SAR กับเอกสาร
ท่ี น า ม า ใ ห้
คณะกรรมการตรวจ 
สอบไม่พบข้อมูลท่ีตาม
ตั ว บ่ ง ชี้ ใ น เ อ ก 
ส า ร ท่ี น า ม า เ ป็ น
หลักฐาน ท าให้คณะ 
กรรมการเสียเวลาการ
ใ น ต ร ว จ ส อ บ  
เช่น อ้างถึงรายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการบริหาร
ส า นัก งานวิทยา เขต 
เรื่องแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  2552  
ตรวจสอบแล้ว พบแต่
วาระเรื่องแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  

2. การจัดเก็บข้อมูลด้าน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ท่ี เ ป็ น
จะต้องน ามาเป็นหลักฐาน 
เช่น รายงานการประชุม  
วาระการประชุม ควรเขียน
อย่างละเอียด และชัดเจน  
โดยระบุว่าเมื่อใด ใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ  และมีการ
ติดตามในครั้งต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

ด าเนินการแล้ว  คณะกรรมการร่วมกัน 
พิจารณาและเขียน
รายงาน 

  ถูกต้อง 

 

1 ตค 52.-30 กย. 53 งานประกัน
คุณภาพ ฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ  
  

2. ข้อเสนอแนะ 
  

3.กำรวิเครำะห์ 
ตนเอง 

4.แนวทำงแก้ไข/ 
ปรับปรุง 

5.  
ชื่อโครงกำร/ 

กิจกรรม 

6.ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  

(KPI) 
7.งบ 

ประมำณ 

8.  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิด 
 ชอบ 

3. เจ้ าห น้า ท่ี ท่ี
รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพไม่ทราบการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ส า นัก งานวิทยา เขต 
เน่ืองจากไม่มีส่วนร่วม
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่วยงาน สอบถาม
แล้วไม่ได้รับข้อมูลใน
เอกสาร หรือ ในการ
รายงานประชุมต่าง ๆ 

3.1  ควรมีแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีด้าน
ประกันคุณภาพมีส่วนร่วม
ในการประชุม เพื่อให้ทราบ
ถึ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า นข อ ง
หน่วยงานและน าเอกสาร
หลักฐานมาประกอบในการ
ประเมินประกันคุณภาย
ภ า ย ใ น ด้ ว ย 
3.2  ควรจะระบุหัวข้อการ
ประกันคุณภาพในวาระการ
ประชุม และเขียนรายงาน
การประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพอย่าง
ละเอียด เพื่อให้เกิดการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

บรรจุเรื่องเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ า สนง. วิทยาเขต 

บันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ า สนง. วิทยาเขต 

- จ านวน 7 ครั้ง 

  

1 ตค 52.-30 กย. 53 กรรมการ
ประจ า สนง. 
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

4. เอกสารหลักฐานผล
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 
สปค. 02  

4. ควรน าเอกสารหลักฐาน
ผลการด า เ นิ น ง านตาม
แผนพัฒนาและปรับปรุง 
สปค. 02 ให้สอดคล้องกับ
ผลการด าเนินงาน  
 

น าหลักฐานให้ครบ
ถูกต้องตามระบบ 

  -   

  

1 ตค 52.-30 กย. 53 งานประกัน
คุณภาพ ฯ 
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1. จุดที่ควรพัฒนำ  
  

2. ข้อเสนอแนะ 
  

3.กำรวิเครำะห์ 
ตนเอง 

4.แนวทำงแก้ไข/ 
ปรับปรุง 

5.  
ชื่อโครงกำร/ 

กิจกรรม 

6.ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ  

(KPI) 
7.งบ 

ประมำณ 

8.  
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

9. 
ผู้รับผิด 
 ชอบ 

 องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน           

  

ควรให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้
ทบทวนการปฏิบัติงานแต่
ละชิ้นงานท่ีส าคัญ เพื่อ
น ามาพิจารณาลดขั้นตอน
การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการ
บ ริ ห า ร ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ด าเนินการอยู่แล้ว  รวบรวมเอกสารท่ี
ด าเนินการเป็นราย
องค์ประกอบ 

รวบรวมเอกสารท่ีด าเนินการเป็น
รายองค์ประกอบ 

มีรายการ
หลักฐานท่ี
โครงการท่ีได้
ด าเนินการไปแล้ว 

  

1 ตค 52.-30 กย. 53 4 กอง 1 ศูนย์ 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2552 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
รำยงำน ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2553 

1. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง  (กลยุทธ)์ 

2. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

5. ผลกำรด ำเนิน 
งำนตำมกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณที่

ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

9. หมำยเหตุ 
รำยกำรหลักฐำน 

8.1  ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2
ผู้ปฏิบัติงำน 

ภำพรวมบทสรุปผู้บริหำร 
1. จัดท าโครงการหารายได้
เพิ่มเติม 

โครงการจ าหน่ายผลิต
น้ าแข็งปลอดภัย 

โครงการจ าหน่ายน้ าแข็ง
ปลอดภัย 

โครงการ 1 
โครงการ ความพึง
พอใจอย่างน้อย 

80% 

ด าเนินการแล้ว ความพึง
พอใจอย่าง
น้อย 80% 

811,000 กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) 

งานทรัพย์สินฯ 
โครงการน้ าด่ืม 

เริ่มด าเนินงาน
โครงการ 30 ส.ค.53 
จ าหน่ายวันท่ี 6 
มิ.ย.54 

2. โครงการจัดการความรู้ 1. จัดส่งบุคลากรงาน
ประกันคุณภาพและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพเข้า
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ตัวบ่งชี้     
1.2 จัดโครงการอบรมเลขา
การประกันคุณภาพ      

จ านวน 3 
โครงการ 

ด าเนินการแล้ว 100% 45,978 ผอ.กองบริการ
การศึกษา 

(ก าแพงแสน)  

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา  

รายงานสรุปผลการ
จัดโครงการ ข้อ 1.1 
และ 1.2 รายงาน
สรุปผลการจัด 

  2. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นโยบายและแผน 

2.1 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 

ด าเนินการแล้ว 100% 7,430 ผอ.กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) 

งานแผนงาน โครงการสัมมนาทิฐิ
กองธุรการ ปี 2553 
27 ก.ย. 53 
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1. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง  (กลยุทธ)์ 

2. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

5. ผลกำรด ำเนิน 
งำนตำมกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณที่

ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

9. หมำยเหตุ 
รำยกำรหลักฐำน 

8.1  ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2
ผู้ปฏิบัติงำน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนงำน                
1.จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน ปี 2553 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน วันท่ี 13-15 
พ.ย.53 

จัดสัมมนาการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน วันท่ี 13-15 พ.ย.
53 

จ านวน 1 
โครงการ 

ด าเนินการแล้ว 100% 217,329 ผอ.กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) 

งานแผนงาน รายงานการจัดโครงการ
สัมนาส านักงานวทิยาเขต
จัดท าแผนยุทธศาสตร ์ณ 
สวนนงนุช 

2. จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเพิ่ม
ทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์
และการจัดท าแผนให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 

จัดหลักสูตรการบริหาร
เชิงกลยุทธ์และการจัดท า
แผนให้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากร 

1. โครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการเงิน การคลัง 
2. โครงการระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้างอิเลกทอนิค 

จ านวน 1 
โครงการ 

ด าเนินการแล้ว 100% 3497117,594 ผอ.กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) 

งานแผนงาน 

  
3. ก าหนดตัวบ่งชี้ด้าน
ประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย การเพิ่มผลผลิตของ
งาน ประสิทธิผลการท างาน 

ก าหนดตัวบ่งชี้ด้าน
ประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย การเพิ่มผลผลิต
ของงาน ประสิทธิผลการ
ท างานและเกณฑ์การ
ประเมิน 

    ยังไม่ด ำเนินกำร   

  

ผอ.กองบริการ
การศึกษา 

(ก าแพงแสน) 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

  
4. ก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน/โครงการ กิจกรรม
ให้ผู้บริหารระดับกอง มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักงานวิทยาเขต
ให้ผู้บริหารท่ีร่วมกิจกรรม 

  ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรม 

ด าเนินการแล้ว 100% 

  

ผอ.กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) 

งานแผนงาน 
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1. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง  (กลยุทธ)์ 

2. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

5. ผลกำรด ำเนิน 
งำนตำมกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณที่

ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

9. หมำยเหตุ 
รำยกำรหลักฐำน 

8.1  ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2
ผู้ปฏิบัติงำน 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลัก                  
 - จัดท าฐานข้อมูลผลงานของ
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

 - จัดท าฐานข้อมูลผลงาน
ของศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 - ฐานข้อมูลผลงานของนิสิต  - ฐานข้อมูล
นิสิตระดับชาติ
และนานาชาติ 

ด าเนินการแล้ว จ านวน
นิสิต 

 - ผอ.กองกิจการ
นิสิต 

(ก าแพงแสน) 

กองกิจการ
นิสิต 

(ก าแพงแสน) 
  

องค์ประกอบท่ี 3  กำรบริหำรจัดกำร                 
1.จัดท าแผนการจัดการองค์
ความรู้ในหน่วยงานประจ าปี 
2553 

 - จัดท าโครงการจัดการ
องค์ความรู้ประจ าปี 2553 

 - โครงการจัดการองค์ความรู้
ประจ าปี 2553 

แผนการจัดการ
ความรู้ 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 
100 

 - กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) 

ทุกงาน 

  
 2. จัดการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด าเนินงานของผู้บริหาร 

จัดการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร 

โครงการฝึกอบรมในเรื่องการ
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร 

มีระบบการ
ประเมินท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

    กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

  
3. จัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น HR 
Scorecard  

จัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น HR 
Scorecard  

จัดโครงการอบรมรมเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้
ระบบสมรรถนะ 

จ านวน 1โครงการ ด าเนินการแล้ว 100% 29,550 ผอ.กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

สรุปผลการจัด
โครงการ 

4. จัดกิจกรรมในแผน KM ให้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คน/งานให้ชัดเจน 

4. จัดกิจกรรมในแผน KM 
ให้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน/งานให้ชัดเจน 

มีการร่วมกันจัดท าแผน KM 
อย่างจริงจัง โดยแจ้งโยงกับ
แผน KM ของวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

แผนการจัดการ
ความรู้ 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

    ผอ.ส านักงาน
วิทยาเขต 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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1. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง  (กลยุทธ)์ 

2. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

5. ผลกำรด ำเนิน 
งำนตำมกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณที่

ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

9. หมำยเหตุ 
รำยกำรหลักฐำน 

8.1  ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2
ผู้ปฏิบัติงำน 

5. จัดระบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Quality of  work Life ให้กับ
บุคลากรทุกระดับอย่างเป็น
รูปธรรม 

5. จัดระบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างาน 
Quality of  work Life 
ให้กับบุคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการสัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ 
เรื่องเป็นหน่ึงด้วยจิตบริการ
ท างานอย่างมีความสุขด้วย
หัวใจสีขาว 

  ด าเนินการแล้ว 80% 30,000 ผอ.กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานสรุปผลการ
จัดโครงการ 

6. จัดท าระบบการประเมินผล
การด าเนินงานสอดคล้องกับ
ระบบการสร้างแรงจูงใจท่ีเป็น
รูปธรรม 

6. จัดท าระบบการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
สอดคล้องกับระบบการสร้าง
แรงจูงใจท่ีเป็นรูปธรรม 

ชี้แจงและก าหนดให้ผู้บชริหารมี
การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

    ผอ.ส านักงาน
วิทยาเขต 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

  
7. การพิจารณาความดี
ความชอบโดยพิจารณาจากใบ
มอบหมายงาน (JA) ควรมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

7. การพิจารณาความดี
ความชอบโดยพิจารณาจาก
ใบมอบหมายงาน (JA) ควรมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

เกณฑ์การให้คะแนน   ด าเนินการแล้ว 100% 

  

ผอ.ส านักงาน
วิทยาเขต 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ครั้งท่ี 
10/2554 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรเงินและงบประมำณ 
       

  
จัดโครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม 

จัดโครงการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม 
 
 
 

การวิเคราะห์โครงการท่ีจัด
ตามภารกิจทุกโครงการ 

  ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

  

  ผอ.กองธุรการ 
(ก าแพงแสน) 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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1. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง  (กลยุทธ)์ 

2. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของ

แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

5. ผลกำรด ำเนิน 
งำนตำมกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ 

7. 
งบประมำณที่

ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

9. หมำยเหตุ 
รำยกำรหลักฐำน 

8.1  ผู้ก ำกับ
ดูแล 

8.2
ผู้ปฏิบัติงำน 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน                
มีจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูล
ด้วยระบบสารสนเทศ 

จัดซ้ือระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยี 

ศึกษาดูงานท่ีมีระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพท่ีดีมา
ใช้ในระบบประกันของ มก. 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 80%  - ผอ.ส านักงาน
วิทยาเขต 

งานประกัน
คุณภาพ 

  
คณะกรรมการร่วมกัน 
พิจารณาและเขียนรายงาน 

คณะกรรมการร่วมกัน 
พิจารณาและเขียนรายงาน 

 ถูกต้อง ด าเนินการแล้ว 80% - ผอ.ส านักงาน
วิทยาเขต 

คณะกรรมการ
ประกัน 

 บรรจุเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ า สนง. 
วิทยาเขต 

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า สนง. 
วิทยาเขต 

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า สนง. 
วิทยาเขต 

จ านวน 7 ครั้ง ด าเนินการแล้ว 80% - ผอ.ส านักงาน
วิทยาเขต 

กองธุรการ 

 องค์ประกอบท่ี 6  กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน                 
รวบรวมเอกสารโครงการต่าง ๆ 
ท่ีได้ด าเนินการไปแล้วใน สปค. 
01 เพื่อเป็นหลักฐานการเขียน
ผลการด าเนินงานและรองรับ
การตรวจประเมิน 

หน่วยงานท่ีมีการจัดท า
โครงการตาม สปค. 01 แล้ว 
ให้ด าเนินการจัดส่งเอกสาร
หลักฐานให้งานประกันด้วย 

รวบรวมเอกสารท่ีด าเนินการ
เป็นรายองค์ประกอบ 

มีรายการหลักฐาน
ครบทุกโครงการท่ี
ได้ด าเนินการไป
แล้ว 

ด าเนินการแล้ว 80%  - ผอ.กองบริการ
การศึกษา 

(ก าแพงแสน) 

งานประกัน
คุณภาพ 

  

 
 

 



 

รายงานผลการประเมนิคณุภาพส านกังานวทิยาเขตก าแพงแสน ประจ าป ี2553                                112 
 

บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปี 2553 

บทสรุปผู้บริหำร 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี 2553 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
ระหว่างวันที่ 1- 2 กรกฎาคม 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
จากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 21ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำกส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
2.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่ละ
ประเด็น คือ  ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก ด้ำนกระบวนกำร มีคะแนนเฉลี่ย 1.58 
อยู่ในเกณฑ์  พอใช้ และด้ำนผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.83 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 

 ภำพรวม 
จุดแข็ง 
1. วิทยาเขตก าแพงแสนมีศักยภาพสูงในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โดยเฉพาะด้าน

การเกษตร 
2. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสนมีทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง

ที่จะให้บริการวิชาการเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนและสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต 
3. มีศักยภาพในเชิงกายภาพอาคารสถานที่ เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารอย่างเพียงพอ 
4. มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพและความพร้อมที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการของวิทยาเขต 
5. บุคลากรให้ความส าคัญและเห็นว่าการประกันคุณภาพเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
6. มีการดึงบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) มาช่วยในการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและมีความเชื่อมโยงกับวิทยาเขตบางเขน 
7. มีทรัพยากรและบรรยากาศที่เอ้ือต่อแหล่งการเรียนรู้ของนิสิต 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. งบประมาณในการบริหารงานมีไม่เพียงพอ 
2. ยังใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการให้บริการทางวิชาการไม่เต็มประสิทธิภาพ กิจกรรมบริการทาง 
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วิชาการแก่ชุมชนยังมีน้อย 
 3.  บุคลากรระดับปฏิบัติยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และ แผนการ
จัดการความรู้ KM 

4. แผนงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีควรมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือช่วยให้ 
สามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วนและการมอบหมายภาระงานเพ่ิมเติมระหว่างปีตามนโยบายผู้บ ริหารควรเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการก าหนดแผน เพื่อสอดคล้องกับระยะเวลากับอัตราก าลังที่มี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. ควรประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างโครงการพัฒนาวิชาการและสร้างแหล่งเรียนรู้

ทางการเกษตรให้กับชุมชนมากข้ึน 
2. ควรปรับปรุงและจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้นิสิตเช่น สระว่ายน้ า  หอพัก 

ไฟทางบริเวณหอพักและโรงอาหาร ฯลฯ 
3. ควรให้เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลด้านประกันคุณภาพมีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือจะได้ 

ทราบถึงการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ 
4. ควรจะระบุหัวข้อการประกันคุณภาพในวาระการประชุม และเขียนรายงานการประชุมที่ 

เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมีการติดตามและก ากับการบริหารของผู้บริหารตามวาระให้เป็นไป

ตามนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับแผนงานที่จ าเป็นของส านักงาน

วิทยาเขตโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค และการให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่นิสิต 
3. วิทยาเขตก าแพงแสน ควรพิจารณาทบทวนแนวทางการเพ่ิมบทบาทของผู้อ านวยการส านักงาน

วิทยาเขตในการเชื่อมต่อสายการบังคับบัญชาระหว่างกองต่างๆ และผู้บริหารวิทยาเขตตามผังโครงสร้างการ
บริหารงานให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา 

ทั่วไปโดยความร่วมมือจากคณาจารย์จากคณะ/วิชาต่างๆ ร่วมด าเนินการ 
2. กองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) มีโครงการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ หมู่บ้าน 

กิจกรรมโครงการประกวดหอพัก การท าบุญหอพัก เป็นต้น ส าหรับโครงการที่จัดขึ้นจะเน้นเพ่ือประโยชน์ที่สังคมจะ
ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

3. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ก าแพงแสน) ได้ปรับเปลี่ยนรถยนต์เก่ามาใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ไบโอดีเซล 

ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
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ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 21 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
3.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำกส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่ละ
ประเด็น คือ  ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก ด้ำนกระบวนกำร มีคะแนนเฉลี่ย 1.58 
อยู่ในเกณฑ์  พอใช้   และด้ำนผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.83 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์

                        และแผนงาน

3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 2.50 ดี ดี
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก (ตัวบง่ช้ีบงัคับ) 3.00 3.00 2.00 2.00 2.33 2.33 ดี ดี
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

                        (ตัวบง่ช้ีบงัคับ+ตัวบง่ช้ีเลือก)

1.14 1.14 1.42 1.42 2.30 2.25 2.30 2.17 ดี ดี

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.40 2.40 2.50 2.50 2.50 2.50 ดี ดี

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 2.00 2.00 2.67 2.67 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

                         ภายใน
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

                        ด าเนินงาน

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก

รวมทุกองค์ประกอบ (ตัวบง่ช้ีบงัคับ) 3.00 3.00 1.58 1.58 2.83 2.83 3.00 2.62

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ภาพรวมทุกองค์ประกอบ (ตัวบง่ช้ีบงัคับ+ตัวบง่ช้ีเลือก) 1.38 1.38 1.86 1.86 2.30 2.42 2.46 2.39

ความหมายผลประเมิน
ยังไม่ได้

คุณภาพ

ยงัไม่ได้

คุณภาพ
พอใช้ พอใช้ ดี ดี ดี ดี

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล

ประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
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ภำคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
ช่อง ข้อมูลอ้ำงอิง

ส ำหรับ KPI 
รำยกำร หน่วย รอบปีของ

กำรเก็บ
ข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนวิทยเขต
ก ำแพงแสน 

2552 2553 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์และแผนงำน 
1 1.1 ê กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 

ปีงบประม
าณ 

7 7 

2 1.1 ข้อ 3-5 — จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ
ทั้งหมด 

ตัวบ่งชี ้ 0 0 

3       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต       

4       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการวจิัย       

5       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

      

6       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      

7       - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก       

8       - ตัวบ่งชี้อื่นๆ       

9   — จ านวนตวับ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีทีบ่รรลุเป้ำหมำย ตัวบ่งชี ้ 0 0 

10       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต       

11       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการวจิัย       

12       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

      

13       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามพันธกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

      

14       - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก       

15       - ตัวบ่งชี้อื่นๆ       

16 1.1 ข้อ 8 — จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานทั้งหมด 

ข้อ     

17   — จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่น ำไปทบทวน/ปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 

      

18 สมศ. 17 ê ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ ปี
การศึกษา 
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ช่อง ข้อมูลอ้ำงอิง
ส ำหรับ KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของ
กำรเก็บ
ข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนวิทยเขต
ก ำแพงแสน 

2552 2553 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

19 2.1 — จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งหมด 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปี
การศึกษา 

11 16 

20 2.2 — จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

0 
12 

21   — ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละโครงการ คูณ กับ
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการนั้นๆ 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

 12291.0
1 

22   — ผลรวมของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม คน   2993 

23 2.3 ê ระบบความส าเร็จของการให้บริการทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

ข้อ 5 4 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

77   — จ านวนบุคลากรทั้งหมด (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงส านักงานฯ) คน 

ปี
การศึกษา 

417 273 

78   — จ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ   0 0 

79 3.1 ê ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผูบ้ริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 5 6 

80         -  จ านวนครั้งของการจัดประชุมบคุลากรทั้งหน่วยงาน ครั้ง     

81 3.2 ê การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 1 5 

82 3.3 ê ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 4 3 

83 3.3 ข้อ 2       -  จ านวนความเส่ียงด้ำนทรัพยำกร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานที่) ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

เร่ือง     

84         -  จ านวนความเส่ียงด้ำนยุทธศำสตร ์หรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

      

85         -  จ านวนความเส่ียงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

      

86         -  จ านวนความเส่ียงด้ำนกำรปฏบิตัิงำน ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

      

87         -  จ านวนความเส่ียงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก ที่วิเคราะห์
และระบุไว ้

      

88         -  จ านวนความเส่ียงด้ำนอ่ืนๆ ตำมบริบทของหน่วยงำน ที่
วิเคราะห์และระบุไว ้
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ช่อง ข้อมูลอ้ำงอิง
ส ำหรับ KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของ
กำรเก็บ
ข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนวิทยเขต
ก ำแพงแสน 

2552 2553 

89 3.4 ê ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 5 

90 3.5 — จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะวิชาชีพ คน 382 385 

91         -  ในประเทศ       

92         -  ต่างประเทศ       

  เพิ่ม จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภท)     417 473 
93   — งบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ บาท       

94 สมศ. 13 ê คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่
คณะกรรมการประจ าสถาบันแต่งตั้ง 

คะแนน 
(เทียบจาก

คะแนนเต็ม 5) 

ปี
การศึกษา 

  0 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 

95 4.1 ê ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 

ปีงบประม
าณ 

7 7 

96   — รำยรับทั้งหมดของหน่วยงำน  บาท                               
-    

                               
-    

97         -  เงินงบประมาณ       

98         -  เงินรายได้       

99   — รายรับจากการบริการวิชาการและวชิาชีพ       

100   — งบด าเนินการทั้งหมด โดยไม่รวมครภุัณฑ์ อาคาร สถานที่ 
และที่ดิน 

      

101   — ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน  

      

102   — เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ       

103   — สินทรัพย์ถาวร        

104 4.2 — จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บรกิารที่มีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย 

โครงการ/
กิจกรรม 

52 79 

105   — จ านวนโครงการ/กิจกรรมการให้บรกิารทั้งหมด 92 106 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

106 5.1 ê  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 

ปี
การศึกษา 

5 7 

107 5.1 ข้อ 3 — จ านวนตวับ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งชี ้     

108 5.1 ข้อ 5 — จ านวนโครงการปรับปรุงการด าเนินงานที่ใช้ผลจากการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธข์องหน่วยงาน มีการพัฒนาขึ้นจากปกี่อนหนา้ 

โครงการ     
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ช่อง ข้อมูลอ้ำงอิง
ส ำหรับ KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของ
กำรเก็บ
ข้อมูล 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนวิทยเขต
ก ำแพงแสน 

2552 2553 

109   — จ านวนตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งชี ้     

110   — จ านวนตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่มีผลการ
ด าเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีกอ่นหน้า 

ตัวบ่งชี ้     

111 5.1 ข้อ 9 — จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจยัด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีห่น่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หนว่ยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน ์

ชื่อเร่ือง     

112 สมศ. 15 — คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด คะแนน     

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
113 6.1 ê  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน 
ข้อ ปี

การศึกษา 
5 5 

  องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก (ตัวบง่ชี้เลือก)         

114 2.8 ê ระดับความส าเร็จของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ข้อ ปี
การศึกษา 

4 5 

115 2.9 ê ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนและมอบ
ตัวเป็นนิสิตใหม่ 

ข้อ ปี
การศึกษา 

6 6 

116 2.10 ê ระดับความส าเร็จของการให้บริการตรวจสอบและออกเอกสาร
ทางการศึกษา 

ข้อ ปี
การศึกษา 

8 8 

117 2.11 ê ระดับความส าเร็จของกระบวนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ
เครือข่าย 

ข้อ ปี
การศึกษา 

5 6 

118 2.12 ê ระดับความส าเร็จของกระบวนการกรอกคะแนนและรายงาน
คะแนนผ่านระบบเครือข่าย 

ข้อ ปี
การศึกษา 

6 6 

120 2.14 ê ระดับความส าเร็จของการสืบค้นข้อมลูตามภารกจิของ
หน่วยงาน 

ข้อ ปี
การศึกษา 

  6 

123 2.17 ê ระดับความส าเร็จของการให้บริการระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นเอง 

ข้อ ปี
การศึกษา 

2 5 

124 2.18 ê ระดับความส าเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อ ปี
การศึกษา 

4 5 

125 2.19 — จ านวนเวลารวมที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถเปิด
ให้บริการทั้งปี 

ชั่วโมง ปี
การศึกษา 

8,644.00 524,670 

126   จ านวนเวลารวมที่ระบบคอมพิวเตอร์แมข่่ายเปิดให้บริการทั้งปี     8,760.00 525,600 

  องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร (ตัวบ่งชี้เลือก)         
127 3.6 ê ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ข้อ ปี

การศึกษา 
  4 
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 ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำงๆ 
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