
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการแบบประเมินตนเอง 
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      สรุปผลการแบบประเมินตนเองคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕6 

.................................................................................................... 

คําช้ีแจง 

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือให

คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนพิจารณาประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแล

และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขตตามบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการประจําหนวยงาน ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๖ ดังน้ี  

(๑) พิจารณาวางนโยบายและแผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาวางระเบียบ และขอบังคับภายในหนวยงานตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัย 

(๓) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม  และงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตอนท่ี 1    ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม   

           ประธานกรรมการ 1 7.7 
           กรรมการ 7 53.8 
           กรรมการและเลขานุการ 1 7.7 
           ไมระบุ 4 30.8 
           รวม 13 100.0 

 

ตอนท่ี 2  การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประจํา สํานักงานวิทยาเขต  

              กําแพงแสน โดยใช Rating scale เปนมาตรวัดลักษณะ 

   เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับ คาคะแนน การแปลความหมายผลประเมิน 
ระดับท่ี 1 1.00 – 1.50 การดําเนินงาน ระดับ ควรปรับปรุง  
ระดับท่ี 2 1.51 – 2.50 การดําเนินงาน ระดับ นอย 
ระดับท่ี 3 2.51 – 3.50 การดําเนินงาน ระดับ ปานกลาง 
ระดับท่ี 4 3.51 – 4.50 การดําเนินงาน ระดับ ดี 
ระดับท่ี 5 4.51 – 5.00 การดําเนินงาน ระดับ ดีมาก 

 ปรากฏตามตาราง ดังนี ้
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ตารางท่ี 2  รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเด็น 

 

ประเด็น ระดับการปฏิบัติงาน 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. พิจารณาวางนโยบาย แผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
1.1 การกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานระยะ
ส้ันหรือแผนประจําปและแผนการดําเนินงาน
ระยะยาวหรือแผนปฏิบัติการเพื่อสะทอนให
เห็นถึงทิศทางของสํานักงานวิทยาเขตท่ีชัดเจน 

- 11 
(84.6%) 

2 
(15.4%) 

- - 

1.2 การกําหนดใหมีกระบวนการในการจัดทํา
แผนงาน ท่ี เหมาะสมมีขอมูลสนับสนุน ท่ี
เพียงพอตอการพิจารณากําหนดหรือทบทวน
แผนการดําเนินงานรวมถึงการกําหนดใหมี
แผนการดําเนนิงานท่ีชัดเจนครบถวนและแลว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

3 
(23.1%) 

8 
(61.5%) 

2 
(15.4%) 

- - 

1.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการประจํา
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในการกําหนด
ทิศทางกลยุทธและนโยบายของหนวยงานใน
การประกันคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพ
การดําเนินงาน 

1 
(7.7%) 

11 
(84.6%) 

1 
(7.7%) 

- - 

1.4 การจัดใหมีและทบทวนความเพียงพอ
ของระบบงานท่ีสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องการ
บริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการสารสนเทศ
และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

2 
(15.4%) 

7 
(53.8%) 

4 
(30.8%) 

- - 

1.5 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานท้ัง
ระยะส้ันและระยะยาวใหเปนไปตามเปาหมาย
โดย จัด ให มี ร ะบ บก าร ร า ย ง าน ผลก า ร
ดําเนินงาน ท้ังทางการเงินและไมใชทาง
การเงินท่ีสําคัญอยางสม่ําเสมอ ครบถวนมี
คุณภาพและเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

2 
(15.4%) 

10 
(76.9%) 

1 
(7.7%) 

- - 

2. วางระเบียบและขอบังคับภายใน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพือ่สนองตอสภามหาวิทยาลัย 
2.1 การพิจารณากําหนดระ เบียบและ
ขอบังคับทางการศึกษาของสํานักงานวิทยา
เขต ท่ีไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของสภา
รวมท้ังกําหนดระเบียบและออกขอบังคับอื่น
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

1 
(7.7%) 

9 
(69.2%) 

3 
(23.1%) 

- - 
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ประเด็น ระดับการปฏิบัติงาน 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

2.2 คณะกรรมการประจํา ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานวิทยา
เขตและผูบริหารหนวยงาน 

3 
(23.1%) 

9 
(69.2%) 

1 
(7.7%) 

- - 

2.3 คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต 
ไดมีการติดตาม/กํากับดูแลผลการดําเนินงาน
ท้ังดานภารกิจหลักและดานการเงินอยางมี
ประสิทธิผล 

3 
(23.1%) 

7 
(53.8%) 

3 
(23.1%) 

- - 

2.4 มีการจัดประชุมของคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานวิทยาเขต มีกําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการลวงหนาและสม่ําเสมอ
ท้ังป 

5 
(38.5%) 

5 
(38.5%) 

3 
(23.0%) 

- - 

2.5 คณะกรรมการประจําเขารวมและมีสวน
รวมในการประชุมคณะกรรมการ ท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการประจํา 

3 
(23.1%) 

7 
(53.8%) 

3 
(23.1%) 

- - 

2 .6  ก าร เป ด เ ผย ร าย ง านการประ ชุ ม
คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต 
รวมท้ังขอมูลท่ีสําคัญท่ีเปนผลจากการประชุม
ท้ังในดานการเงินและไมใชการเงินอยาง
ถู กต อ ง  เ ช่ื อ ถื อ ไ ด เ พี ย งพอและ ทัน ต อ
เหตุการณทําใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถใช
เปนชองทางในการติดตามการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตและ
ผูบริหารได 

3 
(23.1%) 

9 
(69.2%) 

1 
(7.7%) 

- - 

3. คณะกรรมการประจําหนวยงานไดทําหนาท่ีในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติราชการประจําป และใหขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามทิศทาง 
เปาหมายท่ีคณะกรรมการประจําหนวยงานกําหนด ในดานตางๆ ดังนี้ 
3.1 ดานการบริการทางวิชาการ 1 

(7.7%) 
8 

(61.5%) 
4 

(30.8%) 
- - 

3.2 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6 
(46.2%) 

4 
(30.8%) 

3 
(23.1%) 

- - 

3.3 ดานการพัฒนากิจการนิสิต 4 
(30.8%) 

5 
(38.5%) 

4 
(30.8%) 

- - 

3.4 ดานการเงิน งบประมาณ 4 
(30.8%) 

6 
(46.2%) 

3 
(23.1%) 

- - 

3.5 ดานการบริหารความเส่ียง - 9 4 - - 
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ประเด็น ระดับการปฏิบัติงาน 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

(69.2%) (30.8%) 
3.6 ดานการจัดการความรู 2 

(15.4%) 
9 

(69.2%) 
2 

(15.4%) 
- - 

3.7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 
(15.4%) 

7 
(53.8%) 

4 
(30.8%) 

- - 

3.8 ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

2 
(15.4%) 

7 
(53.8%) 

4 
(30.8%) 

- - 

3.9 ดานกายภาพ 3 
(23.1%) 

7 
(53.8%) 

3 
(23.1%) 

- - 

3.10 การบรรลุตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ปละ 2 ครั้ง 

2 
(15.4%) 

8 
(61.5%) 

2 
(15.4%) 

- - 

4. คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ไดดําเนินการบริหารจัดการ สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
    10 ขอ ดังตอไปนี้ 
4.1 การดําเนินงานโดยใชหลักประสิทธิผล 2 

(15.4%) 
10 

(76.9%) 
1 

(7.7%) 
- - 

4.2 การดําเนินงานโดยใชหลักประสิทธิภาพ 2 
(15.4%) 

10 
(76.9%) 

1 
(7.7%) 

- - 

4.3 การดําเนินงานโดยใชหลักการตอบสนอง 1 
(7.7%) 

10 
(76.9%) 

2 
(15.4%) 

- - 

4 .4  ก าร ดํ า เนิ น ง าน โดย ใช ห ลักภาระ
รับผิดชอบ 

4 
(30.8%) 

8 
(61.5%) 

1 
(7.7%) 

- - 

4.5 การดําเนินโดยใชหลักความโปรงใส 1 
(7.7%) 

10 
(76.9%) 

2 
(15.4%) 

- - 

4.6 การดําเนินโดยใชหลักการมีสวนรวม 4 
(30.8%) 

7 
(53.8%) 

2 
(15.4%) 

- - 

4.7 การดําเนินโดยใชหลักการกระจายอํานาจ 2 
(15.4%) 

8 
(61.5%) 

3 
(23.1%) 

- - 

4.8 การดําเนินโดยใชหลักนิติธรรม 2 
(15.4%) 

10 
(76.9%) 

1 
(7.7%) 

- - 

4.9 การดําเนินโดยใชหลักความเสมอภาค 2 
(15.4%) 

8 
(61.5%) 

3 
(23.1%) 

- - 

4.10การดําเนินโดยใชหลักมุงเนนฉันทามติ 2 
(15.4%) 

10 
(76.9) 

1 
(7.7) % 

- - 
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จากตารางท่ี 2 ผูตอบแบบประเมินมีระดับการปฏิบัติงาน จําแนกเปนรายดาน ไดดังนี ้

 1. พิจารณาวางนโยบาย แผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 ประเด็นการกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานระยะส้ันหรือแผนประจําปและแผนการดําเนินงานระยะ

ยาวหรือแผนปฏิบัติการเพื่อสะทอนใหเห็นถึงทิศทางของสํานักงานวิทยาเขตท่ีชัดเจน พบวา  ผูประเมินมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 84.6 รองลงมาคือระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 15.4  

 ประเด็นการกําหนดใหมีกระบวนการในการจัดทําแผนงานท่ีเหมาะสมมีขอมูลสนับสนุนท่ีเพียงพอตอ

การพิจารณากําหนดหรือทบทวนแผนการดําเนินงานรวมถึงการกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน

ครบถวนและแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็น อยูในระดับมากคิดเปนรอย

ละ 61.5 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 23.1 และระดับ      ปานกลางคิดเปนรอยละ 15.4  

 ประเด็นการมีสวนรวมของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในการกําหนดทิศทาง

กลยุทธและนโยบายของหนวยงานในการประกันคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพการดําเนินงาน พบวา ผู

ประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 84.6 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดและระดับปานกลางคิด

เปนรอยละ 7.7 

 ประเด็นการจัดใหมีและทบทวนความเพียงพอของระบบงานท่ีสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องการบริหาร

ความเส่ียง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการสารสนเทศและระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมาคือระดับปาน

กลางคิดเปนรอยละ 30.8 และระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 15.4 

 ประเด็นการดูแลติดตามผลการดําเนินงานท้ังระยะส้ันและระยะยาวใหเปนไปตามเปาหมายโดยจัดใหมี

ระบบการรายงานผลการดําเนินงาน ท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงินท่ีสําคัญอยางสม่ําเสมอ ครบถวนมี

คุณภาพและเปนประโยชนตอการตัดสินใจ พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 

76.9 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ  15.4 และระดับปานกลางคิดเปน   รอยละ 14.3 

 2. วางระเบียบและขอบังคับภายใน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อสนองตอ           

สภามหาวิทยาลัย 

 ประเด็นการพิจารณากําหนดระเบียบและขอบังคับทางการศึกษาของสํานักงานวิทยาเขตท่ีไมขัดตอ

ระเบียบและขอบังคับของสภารวมท้ังกําหนดระเบียบและออกขอบังคับอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมาคือระดับ   ปานกลางคิดเปนรอย

ละ 23.1 และระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 7.7 

 ประเด็นคณะกรรมการประจําติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขตและ

ผูบริหารหนวยงาน พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมาคือระดับมาก

ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 23.1 และระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 7.7  

 ประเด็นคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ไดมีการติดตาม/กํากับดูแลผลการดําเนินงานท้ัง

ดานภารกิจหลักและดานการเงินอยางมีประสิทธิผล พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับ   มากท่ีสุดคิด

เปนรอยละ 53.8 รองลงมาคือระดับมากและระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 23.1 
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 ประเด็นมีการจัดประชุมของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต มีกําหนดการประชุม

คณะกรรมการลวงหนาและสม่ําเสมอท้ังป พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก

คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาคือระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 23.0 

 ประเด็นคณะกรรมการประจําเขารวมและมีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการ ท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการประจํา พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมาคือ

ระดับมากท่ีสุดและระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 23.1  

 ประเด็นการเปดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต รวมท้ังขอมูลท่ี

สําคัญท่ีเปนผลจากการประชุมท้ังในดานการเงินและไมใชการเงินอยางถูกตอง เช่ือถือไดเพียงพอและทันตอ

เหตุการณทําใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถใชเปนชองทางในการติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ประจําสํานักงานวิทยาเขตและผูบริหารได พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 69.2 

รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 23.1 และระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 7.7 

 3. คณะกรรมการประจําหนวยงานไดทําหนาท่ีในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการประจําป และใหขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป

ตามทิศทาง เปาหมายท่ีคณะกรรมการประจําหนวยงานกําหนด ในดานตางๆ ดังนี้ 

 ประเด็นดานการบริการทางวิชาการ พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปน  รอยละ 

61.5 รองลงมาคือระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 30.8 และระดับมากคิดเปนรอยละ 7.7 

 ประเด็นดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด   คิดเปน

รอยละ 46.2 รองลงมาคือระดับมากคิดเปนรอยละ 30.8 และระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 23.1 

 ประเด็นดานการพัฒนากิจการนิสิต พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปน  รอยละ 

38.5 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดและระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 30.8 

 ประเด็นดานการเงิน งบประมาณ พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 46.2 

รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 30.8 และระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 23.1 

 ประเด็นดานการบริหารความเส่ียง พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปน   รอยละ 

69.2 รองลงมาคือระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 30.8 

 ประเด็นดานการจัดการความรู พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 69.2 

รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดและระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 15.4 

 ประเด็นดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิด

เปนรอยละ 53.8 รองลงมาคือระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 30.8 และระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 15.4 

 ประเด็นดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิด

เปนรอยละ 53.8 รองลงมาคือระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 30.8 และระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 15.4 

 ประเด็นดานกายภาพ พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมา

คือระดับมากท่ีสุดและระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 23.1 
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 ประเด็นการบรรลุตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป ปละ 2 ครั้ง พบวา      ผู

ประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดและระดับ  ปานกลาง

คิดเปนรอยละ 15.4 

 4. คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ไดดําเนินการบริหารจัดการ สอดคลองกับหลัก    

ธรรมาภิบาล 10 ขอ ดังตอไปนี้ 

 ประเด็นการดําเนินงานโดยใชหลักประสิทธิผล พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปน

รอยละ 76.9 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 15.4 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 7.7 

 ประเด็นการดําเนินงานโดยใชหลักประสิทธิภาพ พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิด

เปนรอยละ 76.9 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 15.4 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 7.7 

 ประเด็นการดําเนินงานโดยใชหลักการตอบสนอง พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิด

เปนรอยละ 76.9 รองลงมาคือระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 15.4 และระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 7.7 

 ประเด็นการดําเนินงานโดยใชหลักภาระรับผิดชอบ พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิด

เปนรอยละ 61.5 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 30.8 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 7.7 

 ประเด็นการดําเนินโดยใชหลักความโปรงใส พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  คิดเปน

รอยละ 76.9 รองลงมาคือระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 15.4 และระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 7.7 

 ประเด็นการดําเนินโดยใชหลักการมีสวนรวม พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คิดเปน

รอยละ 53.8 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 30.8 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 15.4 

 ประเด็นการดําเนินโดยใชหลักการกระจายอํานาจ พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิด

เปนรอยละ 61.5 รองลงมาคือระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 23.1 และระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 15.4 

 ประเด็นการดําเนินโดยใชหลักนิติธรรม พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 

76.9 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 15.4 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 7.7 

 ประเด็นการดําเนินโดยใชหลักความเสมอภาค พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับ มากคิดเปน

รอยละ 61.5 รองลงมาคือระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 23.1 และระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 15.4 

 ประเด็นการดําเนินโดยใชหลักมุงเนนฉันทามติ พบวา ผูประเมินมีความคิดเห็นอยูในระดับมากคิดเปน

รอยละ 76.9 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 15.4 และระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 7.7 
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ตารางท่ี 3  คาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนเฉล่ีย 

ประเด็น X  S.D. ผลประเมิน 

1. พิจารณาวางนโยบาย แผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
1.1 การกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานระยะส้ันหรือแผนประจําป
และแผนการดําเนินงานระยะยาวหรือแผนปฏิบัติการเพื่อสะทอนให
เห็นถึงทิศทางของสํานักงานวิทยาเขตท่ีชัดเจน 

3.84 .375 ดี 

1.2 การกําหนดใหมีกระบวนการในการจัดทําแผนงานท่ีเหมาะสม
มีขอมูลสนับสนุนท่ีเพียงพอตอการพิจารณากําหนดหรือทบทวน
แผนการดําเนินงานรวมถึงการกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานท่ี
ชัดเจนครบถวนและแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4.07 .640 ดี 

1.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ในการกําหนดทิศทางกลยุทธและนโยบายของหนวยงาน
ในการประกันคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพการดําเนินงาน 

4.00 .408 ดี 

1.4 การจัดใหมีและทบทวนความเพียงพอของระบบงานท่ีสําคัญ
โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการสารสนเทศและระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.84 .688 ดี 

1.5 การดูแลติดตามผลการดําเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาวให
เปนไปตามเปาหมายโดยจัดให มีระบบการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงินท่ีสําคัญอยาง
สมํ่าเสมอ ครบถวนมีคุณภาพและเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

4.07 .493 ดี 

รวม 3.96  ดี 
2. วางระเบียบและขอบังคับภายใน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพือ่สนองตอสภา
มหาวิทยาลัย 
2.1 การพิจารณากําหนดระเบียบและขอบังคับทางการศึกษาของ
สํานักงานวิทยาเขต ท่ีไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของสภารวมท้ัง
กําหนดระเบียบและออกขอบังคับอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

3.84 .554 ดี 

2.2 คณะกรรมการประจําติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานวิทยาเขตและผูบริหารหนวยงาน 

4.15 .554 ดี 

2.3 คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ไดมีการติดตาม/กํากับ
ดูแลผลการดําเนินงานท้ังดานภารกิจหลักและดานการเงินอยางมี
ประสิทธิผล 

4.00 .707 ดี 

2.4 มีการจัดประชุมของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต 
มีกําหนดการประชุมคณะกรรมการลวงหนาและสมํ่าเสมอท้ังป 

4.15 .800 ดี 

2.5 คณะกรรมการประจําเขารวมและมีสวนรวมในการประชุม
คณะกรรมการ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจํา 

4.00 .707 ดี 
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ประเด็น X  S.D. ผลประเมิน 

2.6 การเปดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงาน
วิทยาเขต รวมท้ังขอมูลท่ีสําคัญท่ีเปนผลจากการประชุมท้ังในดาน
การเงินและไมใชการเงินอยางถูกตอง เช่ือถือไดเพียงพอและทันตอ
เหตุการณทําใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถใชเปนชองทางในการ
ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต
และผูบริหารได 

4.15 .554 ดี 

รวม 4.04  ดี 
3. คณะกรรมการประจําหนวยงานไดทําหนาท่ีในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการประจําป และใหขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป
ตามทิศทาง เปาหมายท่ีคณะกรรมการประจําหนวยงานกําหนด ในดานตางๆ ดังนี้ 
3.1 ดานการบริการทางวิชาการ 3.76 .599 ดี 
3.2 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.23 .832 ดี 
3.3 ดานการพัฒนากิจการนิสิต 4.00 .816 ดี 
3.4 ดานการเงิน งบประมาณ 4.07 .759 ดี 
3.5 ดานการบริหารความเส่ียง 3.69 .480 ดี 
3.6 ดานการจัดการความรู 4.00 .577 ดี 
3.7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3.84 .688 ดี 
3.8 ดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.84 .688 ดี 
3.9 ดานกายภาพ 4.00 .707 ดี 
3.10 การบรรลุตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ปละ 2 ครั้ง 

3.69 1.250 ดี 

รวม 3.91  ดี 

4. คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ไดดําเนินการบริหารจัดการ สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
10 ขอ ดังตอไปนี้ 
4.1 การดําเนินงานโดยใชหลักประสิทธิผล 4.07 .493 ดี 

4.2 การดําเนินงานโดยใชหลักประสิทธิภาพ 4.07 .493 ดี 

4.3 การดําเนินงานโดยใชหลักการตอบสนอง 3.92 .493 ดี 

4.4 การดําเนินงานโดยใชหลักภาระรับผิดชอบ 4.23 .599 ดี 

4.5 การดําเนินโดยใชหลักความโปรงใส 3.92 .493 ดี 

4.6 การดําเนินโดยใชหลักการมีสวนรวม 4.15 .688 ดี 

4.7 การดําเนินโดยใชหลักการกระจายอํานาจ 3.92 .640 ดี 

4.8 การดําเนินโดยใชหลักนิติธรรม 4.07 .493 ดี 

4.9 การดําเนินโดยใชหลักความเสมอภาค 3.92 .640 ดี 

4.10การดําเนินโดยใชหลักมุงเนนฉันทามติ 4.07 .493 ดี 

รวม 4.03  ดี 
 

 
 



11 
 

 จากตารางท่ี 3   จากการประเมินการบริหารของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

ตามบทบาทหนาท่ีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.  2543  ท้ัง 4  ประเด็น  พบวา   

1. ดานพิจารณาวางนโยบาย แผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภา 

มหาวิทยาลัย มีผลการประเมินในภาพรวม คาเฉลี่ย  3.96 อยูท่ีระดับ ดี เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น

พบวา มีผลการประเมินสูงสุดมีคาเฉล่ียเทากัน 2 ประเด็น  การกําหนดใหมีกระบวนการในการจัดทําแผนงานท่ี

เหมาะสมมีขอมูลสนับสนุนท่ีเพียงพอตอการพิจารณากําหนดหรือทบทวนแผนการดําเนินงานรวมถึงการ

กําหนดใหมีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนครบถวนและแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  และการดูแลติดตาม

ผลการดําเนินงานท้ังระยะส้ันและระยะยาวใหเปนไปตามเปาหมายโดยจัดใหมีระบบการรายงานผลการ

ดําเนินงาน ท้ังทางการเงินและไมใชทางการเงินท่ีสําคัญอยางสม่ําเสมอ ครบถวนมีคุณภาพและเปนประโยชน

ตอการตัดสินใจ  มีคาเฉล่ีย 4.07 อยูในระดับ ดี   รองลงมา ประเด็นการมีสวนรวมของคณะกรรมการประจํา

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในการกําหนดทิศทางกลยุทธและนโยบายของหนวยงานในการประกันคุณภาพ

การศึกษาหรือคุณภาพการดําเนินงาน มีคาเฉล่ีย  4.00 อยูท่ีระดับ  ดี  และประเด็นท่ีมีผลการประเมินตํ่าสุดมี

คาเฉล่ียเทากัน 2 ประเด็น คือ  การกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานระยะส้ันหรือแผนประจําปและแผนการ

ดําเนินงานระยะยาวหรือแผนปฏิบัติการเพื่อสะทอนใหเห็นถึงทิศทางของสํานักงานวิทยาเขตท่ีชัดเจน และ การ

จัดใหมีและทบทวนความเพียงพอของระบบงานท่ีสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารความเส่ียง การควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการสารสนเทศและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มีคาเฉล่ีย 

3.84  อยูท่ีระดับ ดี  

2. ดานวางระเบียบและขอบังคับภายใน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อสนองตอสภา 

มหาวิทยาลัย  มีผลการประเมินในภาพรวม คาเฉลี่ย  4.04  อยูท่ีระดับ ดี เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น

พบวา ประเด็นท่ีมีผลการประเมินสูงสุดมีคาเฉล่ียเทากัน 3 ประเด็น คณะกรรมการประจําติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขตและผูบริหารหนวยงาน  มีการจัดประชุมของคณะกรรมการ

ประจําสํานักงานวิทยาเขต มีกําหนดการประชุมคณะกรรมการลวงหนาและสม่ําเสมอท้ังป  การเปดเผยรายงาน

การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต รวมท้ังขอมูลท่ีสําคัญท่ีเปนผลจากการประชุมท้ังในดาน

การเงินและไมใชการเงินอยางถูกตอง เช่ือถือไดเพียงพอและทันตอเหตุการณทําใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถใช

เปนชองทางในการติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตและผูบริหารได มี

คาเฉล่ีย 4.15  อยูในระดับดี   รองลงมามีผลประเมินเทากัน 2 ประเด็น คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยา

เขต ไดมีการติดตาม/กํากับดูแลผลการดําเนินงานท้ังดานภารกิจหลักและดานการเงินอยางมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการประจําเขารวมและมีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการ ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ประจํา คาเฉล่ีย 4.00 อยูในระดับดี   และประเด็นท่ีมีผลการประเมินตํ่าสุด การพิจารณากําหนดระเบียบและ

ขอบังคับทางการศึกษาของสํานักงานวิทยาเขต ท่ีไมขัดตอระเบียบและขอบังคับของสภารวมท้ังกําหนดระเบียบ

และออกขอบังคับอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย คาเฉล่ีย  3.84  อยูในระดับดี    

 3. คณะกรรมการประจําหนวยงานไดทําหนาท่ีในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการประจําป และใหขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป

ตามทิศทาง เปาหมายท่ีคณะกรรมการประจําหนวยงานกําหนด ในดานตางๆ มหาวิทยาลัย  มีผลการ
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ประเมินในภาพรวม คาเฉล่ีย  4.04  อยูท่ีระดับ ดี  เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประเด็นท่ีมีผลการ

ประเมินสูงสุดมีคาเฉล่ีย ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และประเด็นการดําเนินงานโดยใชหลักภาระรับผิดชอบ 

อยูในระดับดี ( X = 4.23)  รองลงมา ดานการเงิน งบประมาณ อยูในระดับดี ( X = 4.07)  และประเด็นท่ีมี

ผลการประเมินตํ่าสุดมีคาเฉล่ียเทากัน 2 ประเด็นคือ  ดานการบริหารความเส่ียง และดานการบรรลุตามแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป ปละ 2 ครั้ง  อยูในระดับ  ดี ( X = 3.64)    

4. คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ไดดําเนินการบริหารจัดการ สอดคลองกับหลัก     

ธรรมาภิบาล 10 ขอ  มีผลการประเมินในภาพรวม อยูท่ีระดับ ดี ( X = 4.03)  เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น

พบวา ประเด็นท่ีมีผลการประเมินสูงสุดมีคาเฉล่ีย มีการบริหารงานการดําเนินงานโดยใชหลักภาระรับผิดชอบ 

อยูในระดับ ดี ( X = 4.23)   รองลงมา  ไดดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักหลักการมีสวนรวม อยูใน

ระดับ ดี   ( X = 4.15)  และการบริหารงานท่ีมีตํ่าสุดมีคาเฉล่ียเทากัน 4 หลัก  การบริหารจัดการโดยยึด 

หลักการตอบสนอง หลักความโปรงใส หลักการกระจายอํานาจ หลักความเสมอภาค อยูในระดับ ดี  ( X = 

3.98)   

 

ตารางท่ี 4  สรุปคะแนนเฉล่ียผลการประเมิน จําแนกเปนรายดาน 
 

ประเด็น X  ผลประเมิน 

1. พิจารณาวางนโยบาย แผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

3.96 ดี 

2. วางระเบียบและขอบังคับภายใน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือเพื่อสนองตอสภามหาวิทยาลัย 

4.04 ดี 

3. คณะกรรมการประจําหนวยงานไดทําหนาท่ีในการกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการประจําป 
และใหขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตาม
ทิศทาง เปาหมายท่ีคณะกรรมการประจําหนวยงานกําหนด ในดาน
ตางๆ 

3.91 ดี 

4. คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ไดดําเนินการบริหาร
จัดการ สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ 

4.03 ดี 

รวม 3.98 ดี 
 

 จากตารางท่ี 4  จากการประเมินการบริหารงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประจํา

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2543 มีผลการประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับ ดี  ( X = 3.98)  เมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉล่ีย เปนรายดาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไป

หานอย พบวา ดานวางระเบียบและขอบังคับภายใน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อสนองตอสภา

มหาวิทยาลัย มีระดับคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.04) รองลงมาไดแก ดานคณะกรรมการประจําสํานักงาน

วิทยาเขต ไดดําเนินการบริหารจัดการ สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 10 ขอ ( X = 4.03) ดานพิจารณาวาง
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นโยบาย แผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ( X = 3.96) และดาน

คณะกรรมการประจําหนวยงานไดทําหนาท่ีในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/

แผนปฏิบัติราชการประจําป และใหขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามทิศทาง 

เปาหมายท่ีคณะกรรมการประจําหนวยงานกําหนด ในดานตางๆ มีระดับคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด ( X = 3.91)  

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ผูประเมินไดเสนอความคิดเห็นเปนขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี ้

1. ควรมีการติดตามผลงานถึงระดับหนวยงาน  

2. ควรสรุปและรายงานเปนผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

3. เรื่องความเส่ียงควรจะเพิ่มความระมัดระวังเรื่องการทุจริตของเจาหนาท่ี โดยวางแผน วางระบบ 2 

ประการ 1.1 การคํ้าประกันเขาทํางานโดยธนาคาร สําหรับเจาหนาท่ีท่ีตองสัมผัสกับเงินทุกโตะและ

เคานเตอรการทํางาน 1.2 การลงโทษมิใหเปนเยี่ยงอยางในกรณีมีการทุจริต มิฉะนั้นหนวยงานจะเต็ม

ไปดวยเจาหนาท่ีท่ีมีการทําทุจริตโดยไมมีการลงโทษ หนวยงานจะขาดความนาเช่ือถือ และมีความ

เส่ียงสูง ผูบริหารจะตองถูกลงโทษเอง หากมีการทําทุจริตซ้ําของผูท่ีเคยทําผิดมาแลว เนื่องจากละเมิน

การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายและระเบียบราชการ ดวยเหตุปลอยปละละเลยไมลงโทษฐานทุจริต 

เพราะทุกรายท่ีทําจะตองถูกใหออกโดยไมมีการยกเวน เนื่องจากเปนโทษท่ีมีระดับโทษรายแรงระดับ

ปลดออก,ไลออกอยูแลว 
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