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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี
การศึกษา 2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน  13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 อยู่ในเกณฑ์ ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.27 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 
 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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 ภาพรวม 
 จุดแข็ง 

1. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง 

ที่จะให้บริการวิชาการเพ่ือสนองต่อความต้องการของชุมชนและสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต 

2. มีศักยภาพในเชิงกายภาพอาคารสถานที่เพ่ือใช้สนับสนุนการบริหารอย่างเพียงพอ 

3. มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีศักยภาพและความพร้อมที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการของวิทยาเขต 

  จุดที่ควรพัฒนา 

  1.  บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดการความรู้ 
2. ยังไม่มีการจัดท าเอกลักษณ์ของส านักงานวิทยาเขตเป็นของตนเอง 

3. ยังไม่มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการ 

ความรู้ 

2. ควรมีการระดมสมองระหว่างบุคลากรส านักงานวิทยาเขตในการก าหนดเอกลักษณ์ของส านักงาน 

วิทยาเขตและก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานตามเอกลักษณ์ 

3. ควรมีการเสนอของบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

  นวัตกรรมและแนวปฏิบัตทิี่ด ี

1. มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับส านักงานวิทยาเขต 
2. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช าระค่าอาหารในโรงอาหารและการบริหารจัดการ 

โดยรวม 
3. มีการสร้างสวนนวัตกรรมการออกก าลังกาย เพื่อให้บริการแก่ชุมชน 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน  
2. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  
3. สามารถสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการ 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จ านวน  20 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 15 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ 
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5 กิจกรรม ได้แก่ 
1. การก าหนดตัวบ่งชี้ด้านประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนค่าใช้จ่าย การเพ่ิมผลผลิตของงาน ประสิทธิผลการ 

ท างานและเกณฑ์การประเมิน 
2. โครงการฝึกอบรมเรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของผู้บริหาร 
3. โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM)  โดยเชื่อมโยงกับแผนการจัดการความรู้ (KM) ของ   

วิทยาเขตก าแพงแสน 
4. จัดท าระบบประเมินผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
5. การวิเคราะห์ โครงการที่จัดตามภารกิจทุกโครงการ 

 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก/สถาบัน 6 

องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
แล้ว 9 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 9  ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 1-2 
กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 21 ตัวบ่งชี้ จาก 21 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน  ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 3.00 อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 2.62  อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ
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ประกันคุณภาพ 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปี 2554 

วันที่ 30 มิถุนายน 2554 – 1 กรกฎาคม 2554  
ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตก าแพงแสน 

............................. 
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 

เวลา 08.30 – 09.00 น. -   คณะกรรมการประเมินฯ/คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักงานวิทยาเขต 

    และหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมกันที่ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 

เวลา 09.00 – 09.20 น. -   ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะน าคณะกรรมการและอธิบายวัตถุประสงค์ 

    ในการประเมินฯ 

เวลา 09.20 – 10.00 น. -   ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน กล่าวต้อนรับและแนะน า 

    ผู้อ านวยการกอง / ศูนย์ 

-  น าเสนอข้อมูลของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน และรายงานผลการประเมินตนเอง 

เวลา 10.00 – 10.30 น. -   คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

เวลา 10.30 – 12.00 น. -   กรรมการตรวจเอกสารหลักฐาน ห้องประชุมวิชาการ 2 

เวลา 12.00 – 13.00 น. -   รับประทานอาหารกลางวัน (คณะกรรมการ) 

เวลา 13.00 – 16.30 น. -   สัมภาษณ์บุคลากร ผู้รับบริการและนิสิต ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 

  - ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

  -  ผู้อ านวยการกอง / ศูนย์ จ านวน 6 คน 

 กลุ่มที่ 1  ผู้รับบริการ ได้แก่ บุคคลภายในและภายนอก จ านวน 4 คน 

              และนิสิต จ านวน 4 คน 

  กลุ่มที่ 2  บุคลากรข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย /เงินรายได้ และลูกจ้าง 

          สาย ข และสาย ค จ านวน 8 คน 

เวลา 16.30 – 17.30 น. เยี่ยมชมสวนนวัตกรรมการออกก าลังกาย และอาคารการเรียนรู้ 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 

เวลา 08.00 – 09.30 น. -   ตรวจเอกสารหลักฐาน 

เวลา 09.30 – 12.00 น. -   เยี่ยมชมเรือนเพาะช า (งานบ ารุงรักษาสนามและไม้ประดับ) 

 -   หอพักนิสิต (ใหม)่ และนนทรีฟูดส์เซ็นเตอร์ (โรงอาหารกลาง 2) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. -   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น. -   สรุปผลการประเมินฯ 
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เวลา 15.00 น. -   รายงานผลการประเมินฯ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2  

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2553 ได้

ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน (Common data set) ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้
ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

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

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

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.06 อยู่ในเกณฑ์  ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.27 อยู่ในเกณฑ์ 
พอใช้ 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่
ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยน าเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.22 อยู่ในเกณฑ์  พอใช้ และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.82 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ (ป.1) 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,   ปีปฏิทิน)  
เป้า 

หมาย  
(ปี

การศึกษา) 
 

2553 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ผลประเมินตาม
เป้าหมาย  2553 

ส านัก กรรมการ 2552 2553 ส านัก กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ส านัก 

กรรม 
การ 

/ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือ สัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านัก (บังคับ 13 ตัวบ่งชี้)   3.23 4.06 3.27 0 0 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 4.00 4.00 4.00 0 0 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ข้อ 7 7 7 4 4 4.00  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก     1.81 3.03 1.93 0 0 
2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่อจ านวนบุคลากร 

ร้อยละ 16 5.86 12 4.40 10 0.44 0.98 0.73  

 

273 
 

273 

2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 

12,291.01 
4.11 

3,747.68 
3.06 3.51 0 4.11 3.06 


2,993.00 1,223.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,   ปีปฏิทิน)  
เป้า 

หมาย  
(ปี

การศึกษา) 
 

2553 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ผลประเมินตาม
เป้าหมาย  2553 

ส านัก กรรมการ 2552 2553 ส านัก กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ส านัก 

กรรม 
การ 

/ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือ สัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 

2.3 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผู้รับบริการ 
 

ข้อ 4 2 5 5 4 2.00  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ     3.20 4.20 2.80 0 0 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 6 3 5 3 4 2.00 




3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 2 3 1 5 2.00 




3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 3 3 4 3 3 3.00 




3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 5 2 6 4 4 2.00 




3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพ
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

ร้อยละ 

385 81.40 395 83.51 90% 5 5 5.00  

473 473 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     4.27 4.83 4.83 0 0 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ,   ปีปฏิทิน)  
เป้า 

หมาย  
(ปี

การศึกษา) 
 

2553 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ผลประเมินตาม
เป้าหมาย  2553 

ส านัก กรรมการ 2552 2553 ส านัก กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ส านัก 

กรรม 
การ 

/ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร  (% หรือ สัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5 5 5   

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการ
ให้บริการที่มีการวิเคราะหต์้นทุน
ต่อหน่วย 
 

ร้อยละ 

79 74.53 79 74.53 50% 3.53 4.66 5 

  106 106 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     3.00 4.00 4.00 0 0 
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7 7 4 3 4 4 


องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน     5.00 5.00 5.00 0 0 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนนิงาน 

ข้อ 5 5 4 5 5 5 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ค านึงถึงการด าเนินงานที่ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน 
และสอดคล้องกับตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับบกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่เปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดและรับทราบทั่วกันทั้งองค์กร 
มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่หน่วยงานก าหนด จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 อยู่ในเกณฑ์  ดี   

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

 
  จุดแข็ง   

มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 

จุดควรพัฒนา 
1. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน  ยังไม่มีการสรุปปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางการ

แก้ไขปัญหา 

2. ยังไม่มีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสรุปปัญหา อุปสรรค  และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง

ในการจัดท าแผนในปีต่อไป 

2. ควรมีการจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์  เพ่ือน าไปสู่การแปลงแผนสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจ
หลัก ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานก าหนดภารกิจหลักให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของ
หน่วยงาน โดยมุ่งสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิช าการ การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.03 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 1.93 อยู่ในเกณฑ์ ต้อง
ปรับปรุง 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

  จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่พบแผนการด าเนินงานการให้บริการที่ชัดเจน  แต่ละภารกิจของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าเสนอมหาวิทยาลัยให้ตัดตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2  เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของส านักงาน

วิทยาเขต 

2. ควรส ารวจความต้องการของผู้รับบริการให้ครบทุกภารกิจของส านักงานวิทยาเขต (ทุกหน่วยงานใน

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน) 

3. ควรมีการจัดท าแผนการให้บริการจากผลส ารวจในข้อที่ 2    

4. ควรประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ให้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

น าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. ควรมีการจัดการความรู้ (KM) ให้แก่ บุคลากรในส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  โดยครอบคลุมทุก

ภารกิจ เช่น การเงิน, บุคลากรควรจัดการความรู้  (KM) การจัดท ารายงานประเมินผลโครงการฯ และการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้มาตรฐานเดียวกันของทุกหน่วยงานในส านักงานวิทยาเขต  และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ

น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานต่อไป 

6. คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ ควรก ากับและติดตามผลการด าเนินงานของการจัดท าฐาน 

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 3 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เน้นการกระจายอ านาจ ภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 อยู่ในเกณฑ์  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
2.80 อยู่ในเกณฑ์ พอใช ้

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

  จุดควรพัฒนา 
1. ไม่พบการทบทวนภารกิจ  หน้าที่  และการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยา 

เขตก าแพงแสน 

2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยตรง  เพ่ืออ านวย

ความสะดวกแก่บุคลากรที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้  ในการบันทึกข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่

รับผิดชอบ 

3. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  จากภายนอกเพ่ือน ามา

ประยุกต์และปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

4. ควรมีเอกลักษณ์เป็นของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน และก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน

ตามเอกลักษณ ์

 

องค์ประกอบที่ 4   การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  องค์ประกอบที่ 4 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มคีะแนนเฉลี่ย 4.83 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
 

  จุดแข็ง   
มีการรายงานต้นทุนต่อหน่วยของการจัดท ากิจกรรม/โครงการ ต่างๆ 
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  จุดที่ควรพัฒนา 
ยังไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ของการให้บริการงานต่างๆ ตามพันธกิจของส านักงานวิทยาเขต

ก าแพงแสน 

  ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการต่างๆ ตามพันธกิจหลักของส านักงานวิทยาเขต 

ก าแพงแสน 
 
 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพ  
 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 5 ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้เกิดการประกันคุณภาพภายในอย่างทั่วถึง และการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์  ดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
 

  จุดแข็ง 
มีการประเมินคุณภาพภายใน  ของหน่วยงานย่อยภายในส านักงานวิทยาเขตอย่างเป็นระบบ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่มีระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยตรง  

2. ยังไม่มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับสถาบันการศึกษานั้นๆ จาก 

ภายนอก 
3. ยังไม่มีเอกลักษณ์เป็นของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยตรง  เพ่ืออ านวยความ

สะดวกแก่บุคลากรที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้  ในการบันทึกข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 

2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  จากภายนอกเพ่ือน ามา

ประยุกต์และปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

3. ควรมีเอกลักษณ์เป็นของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน และก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานตาม
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เอกลักษณ์ 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน องค์ประกอบที่ 6 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค
ในภาพรวมขององค์กรมาเป็นแนวทางแก้ไข เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้มากขึ้น จนสามารถ
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5 . 0 0       
อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 อยู่ในเกณฑ์  ดีมาก   

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
  มีกระบวนการลดขั้นตอน  และลดระยะเวลาการให้บริการของงานบริการ จ านวน  2  กระบวนงาน  

และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
กระบวนการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการของส านักงานวิทยาเขตยังไม่ครอบคลุม งานบริการ 

หลักตามพันธกิจหลักของหน่วยงานภายในส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการเพ่ิมจ านวนกระบวนงานบริการ  ที่มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ  อย่างน้อย 

ให้ครบหน่วยงานย่อย  ตามพันธกิจหลักและมีการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการอย่างเป็นระบบ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวกที่ 1    ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

           ภาคผนวกที่ 2   ข้อมูลการสัมภาษณ ์

          ภาคผนวกที่ 3   ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 

ช่อง 

ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 
รายการ หนว่ย 

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

กรรมการ 

2552 2553 2553 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 
1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 

ปี 
งบ 

ประมาณ 

7 7 7 

2 1.1 ข้อ  
3-5 

  

 จ านวนตัวบง่ชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณทั้งหมด

ตัวบ่งชี ้ 0 158  158 

3     - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต 

     36  36 
 

4       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดา้นการวิจยั 

     0  0 

5       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดา้นการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

     2  2 

6       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     10  10 

7       - ตัวบง่ชี้ตามภารกิจหลัก      97  97 

8       - ตัวบง่ชี้อื่นๆ      13  13 

9    จ านวนตัวบง่ชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุ
เป้าหมาย

ตัวบ่งชี ้ 0 116 116 

10       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดา้นการผลิตบัณฑิต 

     27 27  

11       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดา้นการวิจยั 

     0  0 

12       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดา้นการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

     2  2 

13       - ตัวบง่ชี้การสนับสนุนตาม
พันธกิจดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    8   8 
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ช่อง 

ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 
รายการ หนว่ย 

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

กรรมการ 

2552 2553 2553 

14       - ตัวบง่ชี้ตามภารกิจหลัก        68 

15       - ตัวบง่ชี้อื่นๆ        11 

16 1.1 ข้อ 
8 

 จ านวนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
ทั้งหมด

ข้อ      0 

17   จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอ 
แนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานท่ีน าไปทบทวน/
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

      0  

18 สมศ. 
17 

 ผลการพัฒนาตามจดุเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน

ข้อ ปี
การศึกษา 

      

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
19 2.1  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวชิาการและวชิาชีพ
ทั้งหมด

โครง 
การ/

กิจกรรม 

ปี
การศึกษา 

11 16 12 

20 2.2  จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวชิาการที่มกีารส ารวจ
ความพึงพอใจ

โครง 
การ/

กิจกรรม 

0 12 12 

21    ผลรวมของคา่เฉล่ียความพึง
พอใจในแต่ละโครงการ คูณ กับ
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามใน
โครงการน้ันๆ

ค่า
คะแนน
เฉล่ีย 

 12291.01 3747.68 

22    ผลรวมของจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

คน   2993 1223 

23 2.3  ระบบความส าเร็จของการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 4 2 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
77    จ านวนบุคลากรท้ังหมด 

(เฉพาะที่ปฏิบตัิงานจริงส านักงานฯ)

คน 
ปี

417 273 273 
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ช่อง 

ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 
รายการ หนว่ย 

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

กรรมการ 

2552 2553 2553 

78    จ านวนบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อ   การศึกษา 0 0 0 

79 3.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับของหนว่ยงาน

ข้อ 5 6 3 

80    -  จ านวนครัง้ของการจัดประชมุ
บุคลากรทั้งหนว่ยงาน 

ครั้ง   1 1 

81 3.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้

ข้อ 1 5 2 

82 3.3  ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 4 3 3 

89 3.4  ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 6 5 2 

90 3.5  จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ

คน 382 385 395 

91         -  ในประเทศ     383 393 

92         -  ต่างประเทศ     2 2 

  เพิ่ม จ านวนบคุลากรท้ังหมด (ทุก
ประเภท) 

    417 473 473 

93    งบประมาณส าหรับพัฒนา
บุคลากรทั้งในและตา่งประเทศ

บาท         

94 สมศ. 
13 

 คะแนนเฉล่ียการประเมินผล
ผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ี
คณะกรรมการประจ าสถาบัน
แต่งตัง้

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา 

  0 0 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
95 4.1  ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ
ข้อ 

ปีงบ 
ประมาณ 

7 7 7 

96    รายรับทั้งหมดของ
หนว่ยงาน 

บาท     -       189,609,729.96  189,609,729.96  

97      -  เงินงบประมาณ     74,783,700.00   74,783,700.00  

98       -  เงินรายได ้     114,826,029.96  114,826,029.96  

99    รายรับจากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ

       56,200.00           56,200.00  
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ช่อง 

ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 
รายการ หนว่ย 

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

กรรมการ 

2552 2553 2553 

100    งบด าเนินการท้ังหมด โดยไม่
รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี 
และที่ดิน

    80,069,720.00    80,069,720.00  

101    ค่าใช้จา่ยทัง้หมดของ
หน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์
อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 

    196,100,466.08  196,100,466.08  

102    เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ     -   6,490,736.12  -   6,490,736.12  

103    สินทรัพย์ถาวร          

104 4.2  จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการท่ีมกีารวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย

โครง 
การ/กิจ 
กรรม 

52 79 79 

105    จ านวนโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการท้ังหมด

92 106 106 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
106 5.1   มีระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ข้อ 

ปี
การศึกษา 

5 7 7 

107 5.1 
 ข้อ 3 

 จ านวนตัวบง่ชีเ้พิ่มเติมตามอตั
ลักษณ์ของหนว่ยงาน

ตัวบ่งชี ้   0 0 

108 5.1  
ข้อ 5 

 จ านวนโครงการปรับปรุงการ
ด าเนินงานท่ีใช้ผลจากการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
ให้ผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มี
การพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า

โครง 
การ 

   15  15 

109    จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี ้    158  158 

110    จ านวนตัวบง่ชี้ของแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน ที่มีผลการ
ด าเนินงานพัฒนาขึ้นจากปกี่อน
หน้า

ตัวบ่งชี ้    0  0 
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ช่อง 

ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 
รายการ หนว่ย 

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

กรรมการ 

2552 2553 2553 

111 5.1 ข้อ 
9 

 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวจิัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ชื่อเรื่อง    0  0 

112 สมศ. 
15 

 คะแนนการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด

คะแนน 2.62  4.06 3.27  

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
113 6.1   ระดับความส าเรจ็ของการ

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน

ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลอืก) 
114 2.8  ระดับความส าเร็จของระบบ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ข้อ ปีการศึกษา 4 5 5 

115 2.9  ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการลงทะเบยีนเรียน
และมอบตัวเป็นนิสิตใหม่

ข้อ ปีการศึกษา 6 6 6 

116 2.10  ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการตรวจสอบและออก
เอกสารทางการศึกษา

ข้อ ปีการศึกษา 8 8 6 

117 2.11  ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการลงทะเบยีนเรียน
ผ่านระบบเครือข่าย

ข้อ ปีการศึกษา 5 6 6 

118 2.12  ระดับความส าเร็จของ
กระบวนการกรอกคะแนนและ
รายงานคะแนนผ่านระบบ
เครือข่าย

ข้อ ปีการศึกษา 6 6 6 

120 2.14  ระดับความส าเร็จของการ
สืบค้นข้อมูลตามภารกิจของ
หน่วยงาน

ข้อ ปีการศึกษา   6 5 
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ช่อง 

ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 
รายการ หนว่ย 

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน 

กรรมการ 

2552 2553 2553 

123 2.17  ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นเอง

ข้อ ปีการศึกษา 2 5 5 

124 2.18  ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อ ปีการศึกษา 4 5 5 

125 2.19  จ านวนเวลารวมที่ระบบ
คอมพิวเตอร์แมข่่ายสามารถ
เปิดให้บริการท้ังปี

ชั่วโมง ปีการศึกษา    8,644       524,670.00        522,915.00  

126    จ านวนเวลารวมที่ระบบ
คอมพิวเตอร์แมข่่ายเปิดให้ 
บริการท้ังปี

       8,760           525,600.00        525,600.00  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (ตัวบ่งชี้เลอืก) 
127 3.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตดัสินใจ
ข้อ ปีการศึกษา   4 4 
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ภาคผนวกที่ 2   

ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 
ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ 
 กลุ่มผู้บริหารส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
 ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

1. การปรับปรุงภูมสิถาปัตย์ ท่ีมีการพัฒนาและปรับปรุงเป็นจ านวนมาก 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. กลุ่มเครือข่ายนิสติภาคตะวันตก ซึง่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยตา่ง ๆ 
 

การพักหอพักนิสิต ของนิสิต 

- ตอนต้นมีนิสติประสงค์เข้าพักจ านวน 4,300 คน ซึ่งสามารถให้บริการได้ทั้งหมด โดยเข้าพักจาก 3 คนต่อหอ้ง 

เป็น 4 คน ต่อห้องซึ่งอาจจะคับแคบไปบ้าง  และพอตอนปลาย จะรับนิสิตเข้าพักได้ 3,900 คน เท่านั้น ซึ่งยังขาดอีก 400 คน ที่
ไม่สามารถเข้าพักได้ จ านวนเป็นทีจ่ะต้องออกไปพักภายนอก 

 

กลุ่มบุคลากร 

1. มีการพัฒนาสถานที่การเรยีนการสอนมากขึ้น บางครั้งท าให้อุปกรณ์การเรียนการสอนบางอย่างช ารดุ เสียหาย ไม่

สามารถให้บริการได ้

2. บรรยากาศการท างานดีอยู่แล้ว  รกัองค์กร 

3. การให้บริการและการพัฒนาด้าน IT ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

4. ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง มีความสามารถท่ีหลากหลาย ปฏิบัตหิน้าท่ีได้หลายหน้าที่ 

5. มีการแบ่งภาระหน้าท่ี ขอบเขต อย่างชัดเจน 

 

 กลุ่มผู้ใช้บริการภายในและภายนอก  
 สรุปผลการสมัภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บริการภายในที่เป็นอาจารย์ และนสิิต  สรุปเป็นด้าน ดังน้ี 

 ด้านการให้บริการ 
1. การให้บริการมีความสะดวกในการติดต่อ  บางครั้งสามารถรอรับไดภ้ายใน 20 นาที สิ่งท่ีอยากให้เพิ่มคือว่า  

ช่วงเวลาการให้บริการเนื่องจากนสิิตส่วนใหญ่จะว่างในช่วงเวลา 12.00-13.00น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาพักของเจ้าหน้าท่ีจึง อยากจะให้
เปิดบริการเวลาดังกล่าว 

2.  มีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมยั อยากให้ทางศูนย์เทคโนฯ จัดโครงการบริการ ให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน 

ภายนอกในเชิงรุก  เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะ เป็นเทคโนโลยีทีไ่ปเร็ว  
3. มีการปรับปรุงดีขึ้นด้านการบริการ อัธยาศัย ของผู้ให้บริการ ของงานหอพัก 

4. การลงทะเบยีนออนไลน์ มคีวามสะดวกและรวดเร็ว แต่บางครั้ง บางรายวิชาระบบยังไม่เปดิให้ลงทะเบียนและบาง 

วิชาจ ากัดผู้เรียน ท าให้ลงทะเบยีนไม่ได้เนื่องจากเต็ม ซึ่งจริงๆแล้วยังสามารถเพิ่มจ านวนได้อีกจึงต้องแจ้งอาจารย์ในรายวิชานั้น
เพื่ออาจารย์จะท าการปลดล็อคเพือ่ให้ท าการลงทะเบียนได้อีก 
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ด้านการประชาสัมพันธ ์
1. การให้ประชาสัมพันธ์จุดให้บริการคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอรเ์น็ตกับนิสติชั้นปีที่ 1   

2. มีการประชาสัมพันธ์และสะดวกในการติดต่อเรื่องทุนกยศ. และทุนจากส่วนกลางท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 

3. มีการประชาสัมพันธ์ในการให้บริการแก่นิสิตจะต้องแต่งกายใหเ้รียบร้อย  

4. มีการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การขับข่ีความปลอดภัยการจราจร  

5. ยังไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางการให้บริการ  

6. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่วิทยาเขตจดัขึ้น ที่เป็นประโยชน์ และเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนรว่มของ 

บุคลากรและนสิิต เป็นจ านวนมาก 
 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย 
1. หอพักไม่เพียงพอ มีจ านวนผูเ้ข้าอยู่อาศัยหนาแน่นมาก จ านวน 7 คน/ห้อง ซึ่งห้องพักสามารถรองรับเพียง 4  

คน/ห้อง เท่าน้ัน 
2. ห้องเรียนที่ ศร. 2 เก้าอี้บางตัวข ารุด บางวิชาอาจารย์ให้นั่งตรงตามที่น่ัง บางวันท่ีเรียนเก้าอี้ช ารุดท าให้ไม่ม ี

เก้าอี้นั่งเรียน 
3. ด้านการให้บริการรถรางไบโอดีเซล  และอยากใหเ้พิ่มเส้นทางการให้บริการไปข้างนอกมหาวิทยาลัยบ้าง เช่น ตลาด  

โลตสั 
4. ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิม่ขึ้น เนื่องจาก Notebook และของใช้อื่นๆ 

กลุ่มผู้บริการภายนอก 
 สรุปผลการสมัภาษณ์ผู้ใช้บริการภายนอกในเรื่องความพึงพอใจ  สิ่งท่ีประทับใจ และข้อเสนอแนะที่ตอ้งการให้ปรับปรุง 

1. มีความพึงพอใจในการบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจดัขึ้นอยู่แล้ว 

2. มีสถานท่ีที่รับบริการเลี้ยงดเูด็กก่อน ที่มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานราชการหลาย ๆ หนว่ยงาน 

สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง 

  อยากให้ผู้บริหารของส านักงานวิทยาเขต เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนให้มากข้ึน  และหลายคน  ปัจจุบนัมีเพียง  
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต เพียงคนเดียวท่ีเข้ากิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

คณะผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานวิทยา
เขต ก าแพงแสน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
 
 

 

 
 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  จ านวน 6 ท่าน 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สัมภาษณ์ กลุ่มบุคลากร  นิสิต และผู้ใช้บริการภายนอก 
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คณะกรรมการประเมินเยี่ยมชมงานบ ารุงรักษาสนามและไม้ประดับ และศูนย์หนังสือ มก. 

 

            
 

   
 

คณะกรรมการประเมินภายในเยี่ยมชม กองกิจกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) 
 

 
 

คณะกรรมการรายงานผลการประเมินแก่คณะผู้บริหารและบุคลากรทราบ 
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