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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป

การศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงดําเนินการประเมิน

คุณภาพภายใน ระหวางวันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ 

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) 

และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ  

 สําหรับผลการประเมินฯ พบวา สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบงชี้ โดยหนวยงาน

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.18 ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน

เฉล่ีย 3.51 ไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.57 4.56 4.71 4.71 

องคประกอบท่ี 3  การบริหาร

และจัดการ  

5.00 5.00 4.00 3.00 - - 4.20 3.40 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและ

งบประมาณ 

- - 2.00 3.00 - - 2.00 3.00 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 1.00 - - 5.00 1.00 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.00 3.11 4.57 4.56 4.18 3.51 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ด ี พอใช ดีมาก ดีมาก ด ี ดี 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา  

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
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ภาพรวม 

1. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ขาดการบูรณาการการทํางานท่ีเชื่อมโยงระหวางกอง และศูนย  

ในสังกัด โดยเฉพาะอยางยิ่งงานท่ีสอดคลองและตอบสนองตอกลยุทธของหนวยงาน  

2. ยังมีความไมชัดเจนในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปใหสอดคลองและตอบสนอง 

ตอแผนกลยุทธของหนวยงาน ทําใหไมเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมเทาท่ีควร 

3. การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ไมสามารถสะทอนใหเห็นภาพผลการดําเนินงาน 

ท่ีแทจริงของหนวยงาน 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. การวางแผนงบประมาณควรมุงเปาไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน ใชเงินใหเหมาะสมสอดคลองกับ 

การพัฒนาคุณภาพ และผลสําเร็จตามกลยุทธ 

2. ทบทวน ลดเลิก ภาระงานท่ีซํ้าซอน และไมจําเปน เพ่ือใหภาระงานสอดคลองกับบุคลากร 

และงบประมาณท่ีมีจํากัด โดยเนนการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์มากกวากระบวนการ 

3. ผูบริหารหนวยงานระดับสูงควรใชการประกันคุณภาพเปนเครื่องมือในการบริหารพัฒนาองคกร 

 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยฯ ควรลงมาติดตามการปฏิบัติงานของสํานักฯ วาเปนไปตามแผนกลยุทธท่ีตั้งไวหรือ 

2. มหาวิทยาลัยฯ ควรลงมาติดตามวา งบประมาณท่ีสํานักฯ ใชในการดําเนินงาน มีความสอดคลองกับ  

แผนกลยุทธของหนวยงานหรือไม 

3. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดการอบรมในเรื่องการประกันคุณภาพใหกับบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือใหมีความ

เขาใจในตัวบงชี้ตาง ๆ อยางถูกตอง 

4. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทําฐานขอมูล Data ware house เพ่ือรวบรวมขอมูลของทุกวิทยาเขตใหอยูใน

สวนกลาง 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปการศึกษา 2554 พบวา 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เปนอยางดี 

โดยมีโครงการ/ กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 16 กิจกรรม มีการดําเนินการแลว 11 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 

5 กิจกรรม 
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ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/ สถาบัน 6 

องคประกอบ โดยไดรับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย

แลว 11 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ 

ครั้งท่ี 11 ในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหวางวันท่ี 27-29 

มิถุนายน 2555 พบวา มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบงชี้ จาก 12 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดยสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน ประเมินตนเอง ไดคาคะแนน 4.51 อยูในเกณฑ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ

กรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ไดคาคะแนน 3.51 อยูในเกณฑ ดี 

วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน  

และการตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และให

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  รวมท้ังการคนหา

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในท่ีผานมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน  

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา  

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมิน 
 

วันจันทรท่ี 8  กรกฎาคม 2556 

เวลา 09.00 – 09.30 น.
  

- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือ ณ หองประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2   
  อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

เวลา 09.30 – 10.30 น.
  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผูบริหารสํานักงานวิทยาเขต 
  กําแพงแสน ณ หองประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 - ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กลาวตอนรับ พรอมท้ังแนะนํา 

คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนํากรรมการ พรอมท้ังอธิบายวัตถุประสงค  
ของการประเมินฯ 

 - ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน นําเสนอขอมูลสรุปผลการ 
ดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามขอมูล (เพ่ิมเติม) 
เวลา 10.30 – 10.45 น. - พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 10.45 – 12.00 น.
   

- คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ หองประชุมวิชาการ 1  
  ชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัย 

เวลา 12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองรับรอง ชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัยฯ 
เวลา 13.00 - 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 
เวลา 18.00 น. - พักรับประทานอาหารเย็น  
  

วันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม  2556  

เวลา 08.30 - 12.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนวยงานสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 08.30 – 09.20 น.  - อาคารการเรียนรู 
 09.20 – 09.45 น.  - ศูนยกีฬา กําแพงแสน 
 09.45 – 10.30 น.  - กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
   10.30 – 11.20 น.  - ศูนยเรียนรวม 1 
 11.20 – 12.00 น.  – ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มก. กพส.  
เวลา 12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองรับรอง ชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัยฯ 
เวลา 13.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณบุคลากร ณ หองประชุม 

  วิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัยฯ 
   13.00 - 14.00 น.  กลุมท่ี 1 ผูรับบริการหรือผูมีสวนเก่ียวของ (จํานวน 11 คน) 

                          ไดแก 
                             - บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (จํานวน 4 คน) 

                            - นิสิต (จํานวน 7 คน) 
   14.00 – 115.00 น.  กลุมท่ี 2 ผูอํานวยการสํานักฯ/ผูอํานวยการกอง/ผูอํานวยการ

ศูนย  
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                          (จํานวน 5 คน)  
   15.00 – 16.30 น.  กลุมท่ี 3 บุคลากรขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 

                          (จํานวน 12 คน) ไดแก 
                             -  ขาราชการ   (จํานวน 4 คน) 
                             -  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได  (จํานวน 4 คน) 
                             -  ลูกจางประจํา (จํานวน 2 คน) 
เวลา 18.00 น. - พักรับประทานอาหารเย็น 
  

วันพุธท่ี 10 กรกฎาคม  2556  

เวลา 08.30 - 12.00 น. -คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ ทุกองคประกอบ 
เวลา 12.00 - 13.00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองรับรอง ชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัยฯ 
เวลา 13.30 - 15.30 น. -คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแก 

ผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ณ หองประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนยมหาวิทยาลัยฯ 

 

วิธีการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 

ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูล

พ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 

2555 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการท่ีระบุไว

ในรายงานการประเมินตนเอง และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ  

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย

ผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

เพ่ือใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ  

ท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 

ไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
องคป์ระกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปัจจยันําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ   

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจ

หลัก 

- - 5.00 5.00 4.57 4.56 4.71 4.71 

องคประกอบท่ี 3  การ

บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.00 3.00 - - 4.20 3.40 

องคประกอบท่ี 4  การเงิน

และงบประมาณ 

- - 2.00 3.00 - - 2.00 3.00 

องคประกอบท่ี 5  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ  

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 

องคประกอบท่ี 6  การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

- - 5.00 1.00 - - 5.00 1.00 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.00 3.11 4.57 4.56 4.18 3.51 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ด ี พอใช ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในรอบปการศึกษา 2555 สามารถ

สรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 คะแนนผลการประเมิน หมายเหตุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

    ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน) 

คะแนนเฉล่ียภาพรวมตามตัวบงช้ีของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบงช้ี) 4.18 3.51  

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงช้ี     4.00 4.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 - 7  6 4.00 4.00 ขอท่ีไมผาน 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   4.71 4.71  

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.20   39,690.00 4.14  39790.84 4.12 4.14 4.12  

  9,594.00  9649.00 

2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการ

ท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ 

ขอ 5.00   5  5 5.00 5.00  

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

ขอ 5.00   5  5 5.00 5.00  
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ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 คะแนนผลการประเมิน หมายเหตุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

    ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.20 3.40  

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และผูบริหารทุกระดับ

ของหนวยงาน 

ขอ 6   6 3  4.00 2.00 ขอท่ีไมผาน 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5   5  4 5.00 4.00 ขอท่ีไมผาน 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 5   5  3 4.00 3.00 ขอท่ีไมผาน 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 6   4  3 3.00 3.00 ขอท่ีไมผาน 

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ท้ังใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 91.00   441.00 94.03 441.00  94.03 5.00 5.00  

  469.00  469.00 

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   2.00 3.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ 7   3 4  2.00 3.00 ขอท่ีไมผาน 
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ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 คะแนนผลการประเมิน หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

    ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 3.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอ 7   8  4 4.00 3.00  ขอท่ีไมผาน  

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 1.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

ขอ -   5  1 5.00 1.00  ขอท่ีไมผาน  
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 

4.00 ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ไดคุณภาพระดับ ดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานสรุปไดดังนี้ 

 

 จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. โครงการ/ กิจกรรม ยังไมสอดคลองกับแผนกลยุทธ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ควรระดมสมอง

ของเจาหนาท่ีทุกระดับในการจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธท่ีตั้งไว 

และจัดใหมีการถายทอดแผนกลยุทธสูเจาหนาท่ีทุกระดับ 

2. โครงการ/ กิจกรรม ตางๆ ตองสอดคลองกับแผนกลยุทธ มีการติดตามการดําเนินงานตามแผน  

อยางตอเนื่อง และมีการประเมินผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแลว 

3. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ควรมีการปรับโครงสรางท่ีชัดเจน เพ่ือใหสายการบังคับบัญชามีความ

ชัดเจน ไมไขวกัน ซ่ึงจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความสับสนได 

4. กอง และศูนย ควรทํางานในเชิงบูรณาการ ท่ีสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบท่ี 2 

ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.71 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.71 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้ 

 

 จุดแข็ง  

1. ภูมิทัศนของวิทยาเขตฯ มีความสวยงาม สะอาด รมรื่น เปน Green campus 

 จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสํารวจความตองการของผูรับบริการใหครบถวนทุกพันธกิจหลัก และทุกหนวยงาน 

2. ควรจัดทําปายบอกทางภายในวิทยาเขตฯ ใหมีความชัดเจน 

3. ควรเพ่ิมมาตรการทางดานความปลอดภัย เชน ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจมาชวย 

เรื่องการจราจรอยางตอเนื่อง 
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4. เรื่อง WIFI ควรมีการกระจายใหครอบคลุมท้ังหอพัก และปริมาณของนิสิตในหองพักควรมีความ

เหมาะสม 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบท่ี 3 การบริหาร

และการจัดการ จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 ไดคุณภาพระดับ ด ี

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.40 ไดคุณภาพระดับ พอใช 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้ 

 

 จุดแข็ง  

1. ผูบริหารและบุคลากรสวนใหญมีความมุงม่ันและมีทักษะในการทํางานประจําไดเปนอยางดี  

 แนวทางเสริม  

1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีครอบคลุมการวิเคราะหและจัดทํา Career  path ของบุคลากรท่ี

ชัดเจน เพ่ือจักไดกําหนดแผนฝกอบรม พัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนไดครบ  แผนบริหารตอง

ครอบคลุมการวิเคราะห JD JA JE และความตองการอัตรากําลัง 

 จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการบูรณาการแผนงานท้ังแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดการความรูวาครบท้ัง 4 กอง 

2 ศูนย ในสํานักงานวิทยาเขตเปนภาพรวม เพ่ือใหมีการจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู  

ในเรื่องหลัก ๆ ท่ีสงผลตอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 

2. ควรมีกระบวนการสื่อสาร 2 ทาง ระหวางผูบริหารกับบุคลากรท้ังสํานักงานวิทยาเขต อาทิ การประชุม

บุคลากรอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือเปดโอกาสใหผูบริหารไดรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร และเปนการ

สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรดวย 

3. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท่ีมีผูบริหารและผูแทนจากกระบวนการหลักมารวมกัน

เปนคณะกรรมการ  เพ่ือเปนกลไกในการติดตามการดําเนินการจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  

มีการรายงานปญหา อุปสรรค ความเสี่ยงยังคงมีเหลืออยู หรือความเสี่ยงใหมตามนโยบายใหม 

หรือสภาพแวดลอมใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปตอๆ ไป 

4. ควรมีแนวทางเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร เนื่องจากในสถานการณปจจุบัน เนื่องจาก

บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันและไดรับสิทธิประโยชนท่ีแตกตางกัน การสื่อสารใหเขาใจแนวทางการ

เยียวยาแกไขปญหา 
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องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบท่ี 4 การเงิน

และงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 2.00 ไดคุณภาพระดับ 

ตองปรับปรุง สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 ไดคุณภาพระดับ พอใช 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 

 จุดแข็ง  

1. มีการจัดทํารายงานการเงินอยางเปนระบบ  

2. มีการวิเคราะหสถานการณการเงินอยางตอเนื่อง 

 

 แนวทางเสริม  

1. ควรมีคณะกรรมการฯ ของสํานักงานวิทยาเขต ท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

กอนสงใหกับมหาวิทยาลัยฯ 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. โครงการตาง ๆ ท่ีเสนอของบประมาณควรมีการกําหนดใหมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ  

 ขอเสนอแนะ  

1. ควรบริหารเงินท่ีมีอยูในบัญชีออมทรัพยไปลงทุนฝากประจําเพ่ือกอใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน  

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบท่ี 5 ระบบ 

และกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 

ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 ไดคุณภาพระดับ พอใช 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้ 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ไมมีนโยบายหรือแนวทางท่ีใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนท่ีชัดเจน ในทุกแผนงาน 

รวมท้ังแผนงานดานการประกันคุณภาพประจําป 2555 

2. ตัวบงชี้ในแผนพัฒนาและปรับปรุง (สปค 01) ไมสื่อถึงผลสําเร็จในการพัฒนางาน มีผลทําให 

ผลการดําเนินงาน (สปค.02) ไมไดเกิดผลสัมฤทธิ์จริง  

3. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ไมสะทอนถึงผลการดําเนินงานจริง 
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 ขอเสนอแนะ  

1. ควรกําหนดแนวทางท่ีใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกแผนงานใหชัดเจน วาจะมีนโยบายอะไร

ในการดําเนินงานประจําป เพ่ือใหบรรลุตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสํานักงานวิทยาเขต  

2. ควรระบุ KPI เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีสามารถตรวจสอบได เชน ใน สปค.01 องคประกอบท่ี 5 

ท่ีกําหนดวาจํานวนระบบสารสนเทศท่ีมีการปรับปรุง พัฒนา เพ่ือสนับสนุนพัฒนาการประกัน

คุณภาพ นั้น ควรแกไขเปนดังนี้ ระบุจํานวนระบบ เชน 1 หรือ 2 หรือ 3 เปนเชิงปริมาณ  และระบุ 

KPI เชิงคุณภาพ ไดแก ระบบฯ ใชงานไดสะดวก การเขาถึงระบบฯ งาย เปนตน 

3. ควรจัดอบรมการนํามาตรฐานดานประกันคุณภาพมากํากับการดําเนินงานประจําของสํานักงาน

วิทยาเขต 

ขอสังเกต 

1. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ของกองบริการฯ กองอาคารฯ สามารถตอบตัวบงชี้  

ขององคประกอบท่ี 5 ไดดี โดยเฉพาะกองบริการฯ ควรจัด  KM  เรื่อง การเขียนรายงาน 

การประเมินตนเอง SAR ใหกับทุกหนวยงานในสํานักงานวิทยาเขต 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องคประกอบท่ี 6 การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูใน

เกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 1.00 อยูในเกณฑ ตองปรับปรุงเรงดวน 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ขาดการกําหนดกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core process) ทําใหการพัฒนาปรับปรุงงานเปนไป

อยางไมมีทิศทาง เปาหมาย อาจเปนสาเหตุใหมีปริมาณงานเพ่ิมข้ึนโดยไมจําเปน และกระบวนงาน

หลักท่ีสําคัญถูกละเลยไมไดรับการปรับปรุงใหมีคุณภาพ 

2. บุคลากรสวนใหญขาดความรูและทักษะในการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงงาน  

3. ขาดกลไกในการขับเคลื่อนองคประกอบท่ี 6 
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 ขอเสนอแนะ  

1. ควรกําหนดนโยบายและเปาประสงคท่ีชัดเจนในการพัฒนาปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ของสํานักงานวิทยาเขต เพ่ือใหกองและศูนยมีทิศทางเดียวกันในการพัฒนาปรับปรุง มีความ

เชื่อมโยงของกระบวนงานหลักระหวางหนวยงาน  สามารถยกระดับคุณภาพการดําเนินงาน 

จากมาตรฐานไปสูความเปนเลิศในอนาคตไดอยางเปนรูปธรรม เชน One stop service 

2. ควรมีการฝกอบรมบุคลากรใหรูจักใชเครื่องมือ หรือเทคนิคตาง ๆ ในการปรับปรุงระบบงาน  

พัฒนาใหบุคลากรมีความสามารถออกแบบกระบวนงานท่ีมีคุณภาพได  

3. ควรมีคณะทํางานเปนกลไกหลักรับผิดชอบในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขต โดยทําหนาท่ีตั้งแต

การทบทวนกําหนด Core process การวิเคราะหความคาดหวังและความตองการของผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม วางแผนและติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวกท่ี 1: ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 

 

ภาคผนวกท่ี 2: ขอมูลการสัมภาษณ 

 

ภาคผนวกท่ี 3: ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวกท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 
 

ตัวบงชี ้ หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 คะแนนผลการประเมิน หมาย

เหตุ    2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

    ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน) 

คะแนนเฉล่ียภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบงชี)้ 4.18 3.51   

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี ้     4.00 4.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 - 7  6 4.00 4.00   

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   4.71 4.71   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย 4.20   39,690.00 4.14  39790.84 4.12 4.14 4.12   

  9,594.00  9649.00 

2.2 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของ

ผูรับบริการ 

ขอ 5.00   5  5 5.00 5.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพใน

มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5.00   5  5 5.00 5.00   

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   4.20 3.40   

3.1 ภาวะผูนําของ

คณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และผูบริหารทุก

ระดับของหนวยงาน 

ขอ 6   6  3 4.00 2.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน

เรียนรู 

ขอ 5   5  4 5.00 4.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 5   5  3 4.00 3.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 6   4  3 3.00 3.00   

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ

การพัฒนาความรู และ

ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลอง

กับการปฏิบัติงาน ท้ังใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 91.00   441.00 94.03 441.00  94.03 5.00 5.00   

  469.00 469.00  

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 2.00 3.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ 7   3 4  2.00 3.00  

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 3.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ 7   8  4 4.00 3.00  

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  5.00 1.00  

6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 

ขอ -   5  1 5.00 1.00  
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ภาคผนวกท่ี 2 

ขอมูลการสัมภาษณ 

 

กลุมท่ี 1 ผูรับบริการหรือผูมีสวนเกี่ยวของ 
1.1 บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (จํานวน 4 คน) 

1. มีความเชื่อม่ันในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  

2. ประทับใจในสภาพแวดลอมท่ีสะอาด มีสถานท่ีออกกําลังกาย  

3. มีความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกในการติดตอ และการใหบริการ และความปลอดภัย 

ในการเขามาใชบริการ 

4. ควรปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีจอดรถบริเวณ “ตลาดนัดดงยูคาฯ” เนื่องจากเวลาฝนตกเฉอะแฉะมาก  และควร

ปรับปรุงสถานท่ีใหถูกสุขลักษณะ เนื่องจากมีฝุนเยอะมาก 

5. อุปกรณบางสวนท่ีสวนออกกําลังกายและเครื่องเลนท่ีศูนยเด็กเล็ก ชํารุด ควรมีการตรวจเช็คและซอมแซม  

อยางสมํ่าเสมอ 

6. ควรมีเพิงบังฝน กันสาดท่ีศูนยเด็กเล็ก อํานวยความสะดวกเวลาผูปกครองมารับเด็กชวงฝนตก 

7. หองน้ําสาธารณะ ยังไมมีตั้งแตประตูดานถนนสายพระแทน จนถึงโรงเรียนสาธิต 

8. ปายท่ีบอกวาตึกไหน อาคารไหน ไมมีปายท่ีชัดเจนสําหรับบุคคลภายนอก เชน หองสมุด อาคารศูนย

มหาวิทยาลัย 

9. วิทยาเขตควรย้ําเตือนเรื่องของความปลอดภัยและการใชยานพาหนะของนิสิต เชน การใชเสนทาง และกฎ

จราจร ปลูกฝงใหนิสิตเคารพกฎจราจร 

1.2 นิสิต (จํานวน 8 คน) 

1. ประทับใจสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม รมรื่น แบบ Green campus 

2. ปายบอกทางยังไมชัดเจน 

3. การลงทะเบียนเรียน บางรายวิชาไมสามารถลงได เนื่องจากรายวิชาเต็ม  

4. Transcript กิจกรรม มีปญหาในเรื่องการเขากิจกรรมแลวหนวยกิจกรรมไมข้ึน 

5. ยังไมมีระบบรับฟงความคิดเห็นของนิสิต 

6. อยากใหเพ่ิมจํานวนหอพักใหมากข้ึน เนื่องจากปจจุบันพักหองละ 7 คน  แออัดเกินไป และมีบางหองในบาง

หอพัก ไมมีคนเขาอยู 

7. มีปญหาเรื่องทรัพยสินหายในหอพัก มี CCTV เฉพาะ รอบหอพัก แตไมมีตรงโถงทางเดินในหอพัก 
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8. ระบบสัญญาณ wifi ไมเพียงพอ ระบบการใหบริการและติดตอประสานงานซอมบํารุง ลาชา  

9. อยากใหอนามัยเปดบริการ 24 ชั่วโมง 

10. นิสิตขับรถยอนศร ทําใหมีอันตรายถึงชีวิต ควรประสานกับเจาหนาท่ีตํารวจดําเนินการจับ-ปรับผูฝาฝน 

11. ไฟจราจรหนามหาวิทยาลัยเปนไฟเหลืองระหวาง 4 ทุม ถึงเท่ียงคืน ควรเปดสัญญาณไฟในชวงเวลานี้ดวย 

กลุมท่ี 2 ผูอํานวยการสํานักฯ/ ผูอํานวยการกอง/ ผูอํานวยการศูนย (จํานวน 5 คน) 
2.1 ศูนยกีฬา กําแพงแสน 

1. ตามนโยบายของการบริหารงานมีปญหา อุปสรรค  ไมมีตําแหนงผูอํานวยการสํานักท่ีชัดเจน (รักษาการ) 

2. นโยบาย และภารกิจ ท้ังสองสวน ในการจัดการเรียนการสอน และการดูแลสถานท่ีออกกําลังกายสําหรับ

บุคลากรและนิสิต มีบุคลากรจํานวนจํากัด ทําใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานไมเพียงพอ  

3. การถายทอดแผนจากวิทยาเขตฯ ไปสํานัก และหนวยงานในสังกัด มีความรวดเร็วและเหมาะสม 

2.2 กองธุรการ (กําแพงแสน) 

1. การถายทอดนโยบายการทํางาน รับนโยบายโดยตรงจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ในการ 

ถกแถลงในทุกเชาวันพุทธ 

2. การเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีท่ีเปนพนักงานเงินรายไดลาออก ทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง  

3. ปญหาเก่ียวกับโรงอาหารไมเพียงพอ ไดนําเสนอผูบริหารไปแลว แตยังไมไดรับการตอบรับ และการเปด

ใหบริการนอกเวลาท่ียังไมเพียงพอ 

4. วิทยาเขตฯ ไมไดมีการวางแผนในเรื่องการใหบริการเพ่ิมเติมเก่ียวกับโรงอาหารเนื่องจากมีการรับนิสิต

เพ่ิมข้ึนทุกป 

2.3 กองอาคารสถานท่ีฯ 

1. การบริหารงาน ตองไดรับอนุมัติจากรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ซ่ึงในเม่ือมีผูอํานวยการ  

สํานักแลว ควรอนุมัติเบ็ดเสร็จไดท่ี ผอ สํานัก 

2. แนวทางในการปองกันและลดอุบัติเหตุ จากโครงการ  zero death  ถามองจากตัวชี้วัดในเรื่องการ

ปฏิบัติตามกฎจราจรของนิสิต มีการปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ิมมากข้ึน 

2.5 กองกิจการนิสิต 

1. ดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร มีปญหาในเรื่องชองทางการเดินหนังสือลาชาบาง  

2. มีการรณรงคเก่ียวกับสื่อตาง ๆ ของการรักษาความสะอาดในสวนของโรงอาหาร เชน 

โครงการ กิน รอน ชอนกลาง 

3. ในสวนของการสํารวจความคิดเห็นของนิสิตในการเปด ปด ชองทางจราจรบริเวณประตูดานหนา

มหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้กําลังดําเนินการอยู 

2.6 กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 
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1. ปญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต เนื่องจากนิสิตอาจไมไดลงทะเบียนตามแผนการเรียนของ

นิสิต หรือในบางรายวิชาท่ีเปนวิชาปฏิบัติการ ซ่ึงคณะจัดหมูมาไมเพียงพอสําหรับจํานวนนิสิต 

2. ในรายวิชาพ้ืนฐานมีการจัดการเรียนการสอนท่ีไมเพียงพอ 

กลุมท่ี 3 บุคลากรขาราชการ พนักงาน และลูกจาง (จํานวน 11 คน) 
 3.1 ขาราชการ   (จํานวน 4 คน)  

3.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (จํานวน 2 คน) 

3.3 พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได (จํานวน 2 คน) 

3.4 ลูกจางประจํา (จํานวน 3 คน) 

1. มีการสั่งงานโดยตรงจากผูบริหาร เชน ผูชวยอธิการบดี และรองอธิการบดี  

2. ผูบริหารระดับสูงควรเปดโอกาสและรับฟงการแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ  

3. การประเมินผูบริหารควรมีการประเมินแบบออนไลน ท่ีไมแสดงตัวตน เพ่ือท่ีจะไดรับขอมูลท่ีแทจริง  

4. บุคลากรในระดับหัวหนางาน ควรมีการ คิดและวางแผนงานไวลวงหนา กอนผูบริหารสั่ง 

5. การประสานงานระหวางกอง ศูนย ควรมีการเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรตางหนวยงาน 

6. เนนการทํางานตาม JD และเรียงลําดับความสําคัญของงาน 

7. มีการวางแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหงานเก่ียวกับสาธารณูปโภคของวิทยาเขตฯ ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง  

8. ควรสรางความจงรักภักดีของคนในองคกร เพ่ือปองกันการไหลของบุคลากร  

9. ยังไมมีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (career path) 

10. มีการถายทอดจรรยาบรรณของบุคลากรสูบุคลากรทุกระดับ 

11. ควรมีการมองถึงปญหาความแตกตางเรื่องเงินเดือนของบุคลากรท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงิน

รายได ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน และลดอัตราการสูญเสียของบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และมี

ประสบการณยายไปทํางานในหนวยงานอ่ืน 
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ภาคผนวกท่ี 3  

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พบผู้บริหาร 
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คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เย่ียมชมหน่วยงาน 
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คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานผลและตอบข้อซักถาม 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
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