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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
     สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ 
โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผล   
การปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ภายใต้องค์ประกอบ 6 ด้าน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี ในปีการศึกษา 2556 พบว่า สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน  มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85  อยู่ในระดับ ดีมาก  

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.60 4.60 4.73 4.73 ดีมาก  ดีมาก

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี  ดี

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.60 4.60 4.85 4.85 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ผลการประเมนิคุณภาพรายตัวบ่งช้ี  พบว่า มีตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน 
4.51–5.00) จาํนวน 10 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51–4.50)  จํานวน 
2 ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมินตนเอง พบว่า สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทาง 
การพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี  

ประเมินตนเอง 

 จุดแข็ง 1. การจัดทําแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. มีการประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในฐานะ

คณะกรรมการ คณะทํางาน และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
4. การพัฒนากายภาพของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีมีความต่อเนื่อง และมี

หน่วยงานรองรับภารกิจนี้ ส่งผลทําให้ภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน สะอาด 
ร่มร่ืน และสวยงาม เป็น Green Campus ของมหาวิทยาลัย 

5. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ และสร้างผลงานเป็นท่ี
ยอมรับ 

6. มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนและนํามาใช้ใน  
การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

7. ผู้บริหารมีการวางแผนทางการเงินและติดตามการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง 
8. มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีใช้เป็นแนวทางใน

การจัดทําคําของบประมาณ 
9. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีคู่มือปฏิบัติงานท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกภารกิจ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง คู่มือปฏิบัติงานควรมีการนํามาทบทวนทุกปี เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ตลอดไป 

 จุดท่ีควรพัฒนา 1. ควรมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของกอง/ศูนย์
2. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ ควรประเมินผลในลักษณะ 

“ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน” และนําข้อเสนอแนะจาการประเมินผลมาจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีถัดไป เพ่ือตอบโจทย์ของตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ให้ครบถ้วนและ
สมบูรณ ์

3. ควรมีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 ข้อเสนอแนะ - 
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กรรมการ 

 จุดแข็ง 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. สํานักงานวิทยาเขตมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีระบบสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือต่อการสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขต 

3. สํานักงานวิทยาเขตมีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของ  
วิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง 

4. บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตมีภาระงานค่อนข้างมากในการดําเนินงานตามภารกิจท้ัง
เชิงรุกและเชิงรับตามนโยบายซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญและจําเป็นของวิทยาเขตโดยกอง/
ศูนย์สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สํานักงานวิทยาเขต มีการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ แสดงถึง  
ความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคี ได้เด่นชัดเป็นท่ีประจักษ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์  
คําว่า “สามัคคี” และตรงตามลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมของวิทยาเขต 

6. ผู้บริหารมีความมุ่งม่ัน และเข้มแข็ง มีศักยภาพท่ีโดดเด่นในการพัฒนางาน 
7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน เช่น การนําระบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ประจํารายบุคคลมาใช้เพ่ือทดแทนการลงบันทึกด้วยกระดาษ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง ควรมีการนําผลประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และนําเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะไปพัฒนา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

 จุดท่ีควรพัฒนา - 

 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการนําผลประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ และนําเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะไปพัฒนา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

2. สํานักงานวิทยาเขตควรส่งเสริมด้านจิตบริการแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงผู้ท่ีติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการโดยตรง 

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเร่ืองสําคัญ ควรมีแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ  
การพัฒนาอย่างท่ัวถึง 

4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข้อสังเกต 1. ข้อมูลท่ีใช้ควรอยู่ในรอบปีท่ีมีการประเมิน
2. ควรบันทึกการประชุมให้ละเอียดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตามเกณฑ์ให้ชัดเจน 
3. ในช่วงรอยต่อของการดํารงตําแหน่งบริหาร อาจทําให้ประสบปัญหาในการทํางานตาม

แผนการให้บริการ การกํากับและการติดตามผล จึงทําให้การดําเนินงานในบางหน่วยงาน
ไม่ครบถ้วน 

 นวัตกรรมและ    
แนวปฏิบัติท่ีดี 

มีการพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือลดทรัพยากรและลดข้ันตอนการปฏิบัติงานซ่ึงช่วยให้
การทํางานมีความสะดวก รวดเร็วและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น การสร้างระบบ
บันทึกงานประจําวัน งานการเจ้าหน้าท่ี การลาประเภทต่างๆ 
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บทที่1 
ข้อมูลพื้นฐานของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 

11..11  ชื่อหน่วยชื่อหน่วยงาน  ท่ีตั้ง  และประวตัิความเป็นมางาน  ท่ีตั้ง  และประวตัิความเป็นมา  

  ชื่อหน่วยงาน  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  (Office of Kamphaeng Saen Campus) 

 สถานที่ต้ัง   เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน  ตําบลกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
73140 

  เว็บไซต์  http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice 

  ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522  
ซึ่งแต่เดิมหน่วยงานส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้แยกมาจากกองต่างๆ ของ
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน จนกระทั่ง 6 มกราคม 2532 โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
107 ตอนที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 ได้จัดต้ังหน่วยงานระดับกองขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         
วิทยาเขตกําแพงแสน 2 หน่วยงาน คือ กองธุรการ (กําแพงแสน) และกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) โดยยังให้
เป็นหน่วยงาน    ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน  

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 มีมติให้จัดต้ัง
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือทําหน้าที่ประสานงานกลางในการบริหาร และการจัดการด้านการเรียนการสอน 
มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 หน่วยงาน ประกอบด้วยกองธุรการ (กําแพงแสน) และกองบริการการศึกษา 
(กําแพงแสน)  

ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามมติที่ประชุม     
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาโดยลําดับ ดังน้ี 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545  มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ดังน้ี 
1) ประกาศจัดต้ังสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

วิทยาเขตกําแพงแสน 

 วันที่ 23 เมษายน 2547  มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ดังน้ี 
1) ยกฐานะหน่วยกีฬา งานกิจการนิสิตและสวัสดิการ ในสังกัด กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) เป็น 

ศูนย์กีฬา กําแพงแสน มีสถานภาพเทียบเท่ากอง สังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  

 วันที่ 6 มิถุนายน 2548 มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ดังน้ี   
1) ยกฐานะ งานกิจการนิสิตและสวัสดิการ ในสังกัดกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน ) เป็น             

กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง  สังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
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2) ปรับเพ่ิมหน่วยงานระดับกองช่ือ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) สังกัดสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน  

 วันที่ 21 ตุลาคม 2552  มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงาน ดังน้ี 
ยกฐานะ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในสังกัดกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  เป็น ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  มีสถานภาพเทียบเท่ากองสังกัดสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน   

 วันที่ 30 ธันวาคม 2552  มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงาน ดังน้ี 
จัดต้ัง  ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัด งานทรัพย์สิน 

และสิทธิประโยชน์  กองธุรการ (กําแพงแสน)  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ไม่มีการกําหนดสถานภาพ และไม่
แบ่งส่วนราชการ 

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554  มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงาน ดังน้ี 
รับโอน  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี  มาสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (ตามมติ           

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554) 

 วันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงาน ดังน้ี 
จัดต้ัง  ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร  เป็นศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นหน่วยงานในสังกัด

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เป็นหน่วยงานท่ีไม่มีการกําหนดสถานภาพ และไม่แบ่งส่วนราชการเช่นเดียวกับ 
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือ     
ทางวิชาการ และวิจัยด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงาน ดังน้ี 
รับโอนหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน จํานวน 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบริหารและ

ธุรการ  ฝ่ายประสานงานวิจัยและเผยแพร่  และฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ  มาเป็นหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงาน ดังน้ี 
รับโอนโครงการในสังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 

จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์การเลี้ยงวรานัสเพ่ือผลทางเศรษฐกิจ  และโครงการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  มาเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
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ปัจจุบัน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีหน่วยงานภายในสังกัด ทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย      
กองธุรการ (กําแพงแสน) กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กองอาคารสถานที่และ
ยานพหนะ (กําแพงแสน)  ศูนย์กีฬา กําแพงแสน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตราฐานสินค้า
เกษตร  ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ  หน่วยบริหารการวิจัยและพัฒนาวิชาการ  สํานักงานโครงการจัดต้ัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี  โครงการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์การเลี้ยงวรานัสเพ่ือผลทางเศรษฐกิจ และโครงการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 ทําเนียบผูอํ้านวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 

1. นายอนิรุธ            สุขจิตต์ 28 มิถุนายน 2545 - 30 กันยายน 2554 

2. นางสาวเบญญา     กสานติกุล   1 ตุลาคม  2554 - 14 มีนาคม 2556 

3. นายวิโรจน์          ทองสุพรรณ 15 มีนาคม  2556 - ปัจจุบัน 

1.1.22  ปรัปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ ชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวตัถุประสงค์และวตัถุประสงค์  

  ปรัชญา 
   เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการ และสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

  วัตถุประสงค์  
1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจ 
2. กํากับดูแล และพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ในสํานักงานวิทยาเขตในการปฏิบัติงาน สามารถรองรับ           

การบริหารงานมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  วิสัยทศัน ์
บริการมีมาตรฐานแบบมืออาชีพสู่ระดับชาติ 

(Providing  professional and standard service to achieve national level) 

  พนัธกิจ 
1. ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ให้บริการ ด้านสวัสดิการและสาธารณสุขแก่นิสิตและบุคลากร 

3. ให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และดูแลด้านภูมิทัศน์ 

4. ให้บริการและสนับสนุนด้านการบริหาร ของวิทยาเขตกําแพงแสน 

5. ให้บริการด้านกีฬาและการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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  คา่นิยมองค์กร 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน สืบสานสามัคคี มีคณุธรรม 

  เอกลักษณ์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
เป็นศูนย์ประสานงานกลางด้านการบริการแก่นิสิต บุคลากร ชุมชน และสนับสนุนการบริหารตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์  วิท ยาเขต กํ าแพ งแสน   เพ่ื อ เสริมส ร้างความ เป็น เอกลั กษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 สํานึกดี  (Integrity) หมายถึง  มีจิตใจที่ดีงาม  มีความซื่อสัตย์  มคีุณธรรม  มีจรยิธรรม 
 มุ่งม่ัน  (Determination)   หมายถึง  มีความต้ังใจมั่น  มีความอดทน  มีความวิริยะอุตสาหะ        

มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการทํางานและในการปฏิบัติใดๆ 
 สร้างสรรค์  (Knowledge Creation)    หมายถึง  เป็นผู้ใฝ่รู้  มีความขวนขวายแสวงหาความรู้           

มีความสามารถในการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้   มีการสร้างนวัตกรรม 
 สามัคคี  (Unity)   หมายถึง มีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม สามารถทํางานเป็นทีม       

และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงในด้านต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม 

  ยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (SMART ORGANIZATION)   
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1     เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร (Smart Staff)   
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2     การพัฒนาระบบและกลไก การปฏิบัติและบริหารงานตามมาตรฐาน 
       (Smart System) 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    สนับสนุนนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Smart Support)   

  เปา้ประสงค์สาํนักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
1. บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
2. ระบบบริหารได้มาตรฐานระดับชาติ 
3. สนองนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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  ภารกิจของหน่วยงาน 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน แบ่งส่วนราชการ ดังน้ี 
กองธุรการ (กําแพงแสน) มหีน้าที่ ดังน้ี 
1. เป็นศูนย์ประสานงานและให้บริการงานด้านสารบรรณ  การจัดการประชุม งานพิ ธีการ            

งานประชาสัมพันธ์ ของวิทยาเขตกําแพงแสน 
2. เป็นศูนย์ประสานงานและให้บริการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การรับ จ่ายเงิน การรายงาน

ฐานะการเงิน และควบคุมงบประมาณและการพัสดุ  ของวิทยาเขตกําแพงแสน 
3. เป็นศูนย์ประสานงานและให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล ณ วิทยาเขตกําแพงแสน  
4. เป็นศูนย์ประสานงานและให้บริการงานด้านโยบายและแผน ของวิทยาเขตกําแพงแสน 
5. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
6. เป็นศูนย์ประสานงานและดําเนินงานด้านการอนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่  ประเพณี และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
7. ให้บริการสถานท่ีในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ที่พัก ให้กับบุคลากร นิสิต หน่วยงานทั้ง    

ภาครัฐและเอกชน 
8. ให้บริการพ้ืนที่ส่วนกลางในการใช้ประโยชน์เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 

 กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน) มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. ให้บริการ และจัดสวัสดิการเชิงรุกแก่นิสิตที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ 
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม และจริยธรรม 
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม และจริยธรรม 
5. ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่นิสิตและบุคลากร 

กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. สนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาเขตกําแพงแสน 
2. บริการด้านลงทะเบียน ด้านประมวลผล และข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
3. สนับสนุนและดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

 กองอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ (กําแพงแสน)  มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. ดําเนินกิจกรรมด้านสารบรรณ การเงิน การบัญชี พัสดุ งบประมาณ การบุคคล 
2. เพ่ือสนับสนุน   การปฏิบัติงานขององค์กรให้สอดคล้องตามนโยบาย และภารกิจของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือให้บริการ ดูแล บํารุงรักษา และซ่อมแซม อาคาร  ถนน คลองส่งนํ้าชลประทาน ตลอดจน

พ้ืนที่ส่วนกลางวิทยาเขตกําแพงแสน 
4. เพ่ือให้บริการที่พักราชการของส่วนกลาง 
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5. เพ่ือดูแลรักษาความสะอาด จัดเก็ยขยะมูลฝอย ตกแต่งสถานที่ บํารุงรักษาต้นไม้ เพาะพันธ์ุไม้  
การจัดสวน และรวบรวมพรรณไม้ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน 

6. เพ่ือให้บริการและดูแล บํารุงรักษา ยานพาหนะ เครื่องจักรกลของส่วนกลาง  
7. เพ่ือให้บริการ ดูแล บํารุงรักษา และซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ภายในวิทยาเขต

กําแพงแสน 
8. ดูแลรักษาความปลอดภัย และการจราจรภายในวิทยาเขตกําแพงแสน 
9. เพ่ือสนับสนุน การจัดเตรียมสถานที่ ในงานพิธีต่างๆ ของส่วนกลาง 

ศูนย์กีฬา  กําแพงแสน  มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมกีฬาของนิสิตและบุคลากร 
2. ให้บริการและส่งเสริมทางด้านการกีฬา และการออกกําลังกาย 
3. ปรับปรุงพัฒนา สถานที่ อุปกรณ์กีฬา ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
4. พัฒนาระบบของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  มีหนา้ที่ ดังนี ้
1. วางแผน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ         

ของวิทยาเขตให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน และผู้ใช้บริการของวิทยาเขต 
3. เสริมสร้างศักยภาพแก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับมหาวิทยาลัย  วิทยาเขต และหน่วยงาน   

ที่ใช้บริการเพ่ือการเข้าสู่ E-Campus และ E-University 
5. ดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงการประกันคุณภาพ การให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศได้ในระดับสากล 

ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค ้าเกษตร  มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านมาตรฐานสินค้าการเกษตรระหว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  
2. รวบรวมข้อมูลและให้บริการทางวิชาการด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  
3. จัดทําหลักสูตรฝึกอบรม 
4. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์และอาหารเสริมของสัตว์ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
5. พัฒนาโครงการต้นแบบด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตที่ปลอดภัยตามระบบ Thai GAP  
6. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรของมหาวิทยาลัย 
7. สร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. จัดหาและจําหน่ายหนังสือ ตํารา และเอกสารเสริมความรู้ตามความต้องการบุคลากร นิสิต และ

นักเรียน 
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจําหน่ายหนังสือ ตํารา และเคร่ืองเขียน 
3. ส่งเสริมการผลติและจัดจําหน่ายหนังสือ ตํารา และเอกสารของคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย 

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ  มหีน้าที่ ดังน้ี 
1. วิจัยและพัฒนา ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร 
2. ปฏิบัติการทดสอบ รับรองมาตรฐาน และทบทวนร่างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม          

ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร 
3. สนับสนุนงานด้านวิจัย และการเรียนการสอน 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และพลังงานชีวมวล 

หน่วยบรหิารการวิจัยและพฒันาวิชาการ  มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. งานประสานและบริหารงานวิจัย 
2. งานสารสนเทศและเผยแพรง่านวิจัย 
3. งานพัฒนาวิชาการ 
4. งานบริการวิชาการและฝึกอบรม 

โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสพุรรณบรุี  มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
2. บริหารการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์การเลีย้งวรานสัเพื่อผลทางเศรษฐกิจ  มีหน้าที่ ดังน้ี 
1. ศึกษาคุณลักษณะทางชีววิทยาในการพัฒนาการเลี้ยงวรานัส 
2. พัฒนาแนวทางและวิธีการเลี้ยงวรานัสเชิงเศรษฐกิจ 
3. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากตัววรานัส 

โครงการผลิตและพัฒนาผลติภัณฑ์สมุนไพร  มีหน้าที ่ดังน้ี 
1. วิจัยและพัฒนาในการผลิตยาสมุนไพรเทียนก่ิง สําหรับสตัว์และมนุษย์ 
2. บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
3. สร้างผลผลิตและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือลดการนําเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ 
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- งานธุรการ 
- งานคลังและพัสดุ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
- งานวิเทศและประชาสัมพันธ์ 
- งานแผนงาน 

- งานธุรการ
- งานอาคารสถานที่ 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานบริการสาธารณูปโภค 
- งานบํารุงรักษาสนามและไม้ประดับ 
- งานยานพาหนะและบริการเครื่องจักรกล

- งานธุรการ 
- งานบริการการศึกษา 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการวิชาบูรณาการวิทยาเขตกําแพงแสน 

- งานธุรการ
- งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 
- งานหอพัก 
- งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
- งานอนามัย

- งานบริหารธุรการ
- งานส่งเสริม และพัฒนากีฬา 
- งานอาคารสนาม และอุปกรณ์กีฬา 
- งานวิชาการสารสนเทศทางกีฬา

- งานบริหารและธุรการ
- งานฝึกอบรม 
- งานปฏิบัติการ 
- งานเครือข่าย 
- งานระบบคอมพิวเตอร์ 

1.1.33  โครงสรา้งโครงสร้างองค์กร และโครงสรา้งการบริหารองค์กร และโครงสรา้งการบริหาร  

โครงสร้างการโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแบ่งส่วนราชการของสํานักของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
 

 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน

กองธุรการ (กําแพงแสน)

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) ศูนย์กีฬา กําแพงแสน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน 

สํานักงานโครงการจัดตั้ง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ฝ่าย
เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 

โครงการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์
การเลี้ยงวรานัสเพื่อผลทางเศรษฐกิจ 

โครงการผลิตและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ศูนย์หนังสือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

หน่วยบริหารการวิจัย
และพัฒนาวิชาการ 
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ผู้อํานวยการ 
กองธุรการ (กําแพงแสน) 

(นายสมชาย  วิจิตร) 

ผู้อํานวยการ 
กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

(นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา) 

ผู้อํานวยการ
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) 

(นายมนัส  ศรีละออ)

ผู้อํานวยการ
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 

(นางสาววรรณีย์  เล็กมณี)

โครงการผลิดและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

โครงการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์
การเลีย้งวรานัสเพื่อผลทางเศรษฐกิจ

ฝ่าย
เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
มาตรฐานสินค้าเกษตร

ศูนย์หนังสือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน 

สํานักงาน 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

หน่วยบริหารการวิจัย
และพัฒนาวิชาการ

โครงสร้างการบริหารงานโครงสร้างการบริหารงานของสํานักของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
(นายวิโรจน์  ทองสุพรรณ) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
(รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์) 

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา 
และศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกําแพงแสน 

(ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล) 

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

(อาจารย์ ดร.อนามัย  ดําเนตร)

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย วิทยาเขตกําแพงแสน 

(ผศ.ดร.พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ)

ผู้ช่วยรองอธิการบด ี
ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน 

(อาจารย์เบญญา  กสานติกุล) 

ผู้อํานวยการ
ศูนย์กีฬา กําแพงแสน 

(นายศิกดิเดช  อุบลสิงห)์

ผู้ปฏิบัติหน้าที ่
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
(อาจารย์ ดร.จักกริช  พฤษการ) 

คณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

ผู้ช่วยรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน 

(อาจารย์ ดร.อารม์  อนัอาตม์งาม)
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1.4  1.4  รายนามคณะกรรมการประจํา สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสนรายนามคณะกรรมการประจํา สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน 

 

ให้คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 

1. พิจารณาวางนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
2. วางระเบียบ และข้อบังคับภายในหน่วยงาน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 

1.  ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประธานกรรมการ

2.  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) กรรมการ

3.  ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กรรมการ

4.  ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ (กําแพงแสน) กรรมการ

5.  ผู้อํานวยการศูนย์กีฬา กําแพงแสน กรรมการ

6.  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 

กรรมการ

7.  รองศาสตราจารย์บัญชา  ขวัญยืน กรรมการ

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ กรรมการ

9.  ผูจ้ัดการสํานักงานสาขานครปฐม ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) กรรมการ

10. ผู้จัดการบริษัทยูไนเต็ด เทรดด้ิง จํากัด กรรมการ

11. ผู้อํานวยการกองธุรการ (กําแพงแสน) กรรมการและเลขานุการ  

12. หัวหน้างานธุรการ  กองธุรการ (กําแพงแสน) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

13. นางสาวพัชริดา  ปรีชาคม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน                หน้า 11 

1.5  รายนามคณะกรรมการบริหาร สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน1.5  รายนามคณะกรรมการบริหาร สํานักงานวทิยาเขตกําแพงแสน  

 1.  ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประธานกรรมการ

 2.  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) กรรมการ

 3.  ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กรรมการ

 4.  ผู้อํานวยการกองอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ (กําแพงแสน) กรรมการ

 5.  ผู้อํานวยการศูนย์กีฬา กําแพงแสน กรรมการ

 6.  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน

 7.  ผู้แทนข้าราชการ กรรมการ

      นายไพศาล   ถนอมชาติ 

 8.  ผู้แทนพนักงาน กรรมการ

      นางสาวนันทนัช  อนันทาวุฒิ 

 9.  ผู้แทนลูกจ้างประจํา กรรมการ

      นายทรรศนะ  โล่เรียง

10.  นายอิศราฐ์  เชาระกํา กรรมการ

11.  นางจุฬารัตน์  ขุนพรม กรรมการ

12. ผู้อํานวยการกองธุรการ (กําแพงแสน) กรรมการและเลขานุการ  

13. นางอุมากร  วิสฐิอุดรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

    โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังมีหน้าที่ ดังน้ี 

1. บริหารงานในภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่คณะกรรมการประจํา
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนและมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. พิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับภายในหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พิจารณากลั่นกรอง และใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล แผนงาน งบประมาณ และการ

บริหารงานทั่วไป ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน มอบหมาย หรือผู้ที่รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
มอบหมาย   
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11..6 6   จํานวนบุคลากรจํานวนบุคลากร    
  จํานวนบคุลากรท้ังหมด 

ประเภท 

จํานวนบุคลากร (คน) 

<ตรี ตรี โท เอก รวม 

1. ข้าราชการ 7 40 17 3 67 

2. พนักงานราชการ 3 2 0 0 5 

3. พนักงานมหาวทิยาลัย 3 48 14 0 65 

4. พนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได ้ 163 67 6 0 236 

5. ลกูจา้งประจาํ 120 11 1 0 132 

6. ลกูจา้งช่ัวคราว 1 2 0 0 3 

รวม 297 170 38 3 508 

  

  จํานวนบคุลากร กําหนดให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี ้ 
   ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

ประเภท 
จํานวนบุคลากร (คน) 

<ตรี ตรี โท เอก รวม 

1. ข้าราชการ 7 40 17 3 67 

2. พนักงานราชการ 3 2 0 0 5 

3. พนักงานมหาวทิยาลัย 3 45.5 13.5 0 62 

4. พนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได ้ 161.5 62.5 6 0 230 

5. ลกูจา้งประจาํ 120 11 1 0 132 

6. ลกูจา้งช่ัวคราว 1 2 0 0 3 

รวม 295.5 163 37.5 3 499 

 
 
 

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่  กองธุรการ (กําแพงแสน)   ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
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1.7 1.7   ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณมาณ    
  รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ
แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม

รวม  94,389,023.37 166,099,382.00 260,488,405.37  100.00           36.24  :  63.76 

- งบบุคลากร  44,330,362.12   29,749,751.00  74,080,113.12  28.44           59.84  :  40.16 

- งบดําเนินการ  24,445,300.00   59,291,465.00  83,736,765.00  32.15           29.19  :  70.81 

- งบลงทุน  25,613,361.25   23,834,588.00  49,447,949.25  18.98           51.80  :  48.20 

- งบอุดหนุน  -    769,652.00  769,652.00  0.30                0   :  100.00 

- งบรายจ่ายอ่ืนๆ  -    52,453,926.00  52,453,926.00  20.14                0   :  100.00 

 
   
   ประมาณการรายรบั – รายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท) 

- งบประมาณแผน่ดิน 141,928,400.00 
- งบประมาณเงนิรายได้ 310,131,900.00 

รวมทั้งหมด 452,060,300.00 

  

ประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณ (บาท)

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

- งบบุคลากร 49,508,300.00 34,158,378.00 83,666,678.00 
- งบดําเนินการ 22,819,800.00 79,377,480.00 102,197,280.00 
- งบลงทุน 57,561,100.00 33,660,220.00 91,221,320.00 
- งบอุดหนุน 12,039,200.00 6,536,400.00 18,575,600.00 
- งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 89,998,559.00 89,998,559.00 
- งบสํารองจา่ย - 10,350,000.00 10,350,000.00 

รวมทั้งหมด 141,928,400.00 254,081,037.00 396,009,437.00 

 
 
1. ประมาณการรายรับงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน คือ งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557     

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (จากกองแผนงาน) 
2. ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ จากเอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มก.กพส. (งผง.5605)    

รวมศูนย์หนังสือ มก.กพส.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว  โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 
 

ที่มา : งานคลังและพัสดุ กองธุรการ (กําแพงแสน)   ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 

ที่มา : งานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน)  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
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1.8 1.8   ผลงานผลงานเด่เด่นนท่ีภาคภมิูใจท่ีภาคภมิูใจ  ประจําปีการศึกษา 255ประจําปีการศึกษา 25566  
     
      

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เน่ืองในวันเข้าพรรษา โดยการหล่อเทียนจํานําพรรษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  

 
 
 
 

            
          

 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เน่ืองในวันเข้าพรรษา โดยการจัดขบวนแห่เทียนจํานําพรรษา เพ่ือนําไปถวายวัดในชุมชนรอบๆ วิทยาเขต จํานวน 
16 วัด ตามโครงการ 9 บวร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดยรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนและบุคลากรเข้าร่วมขบวนนําเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดคลองตัน 

 
 
 

 

โครงการหลอ่และแห่เทียนจํานําพรรษา ประจําป ี2556โครงการหลอ่และแห่เทียนจํานําพรรษา ประจําป ี2556  
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดโครงการน้ีขึ้นมาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติราชวงษ์กษัตริย์
ไทย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เพ่ือให้นิสิต บุคลากร เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ได้ร่วมกิจกรรมที่สนับสนุน
ส่งเสริมความรู้เรื่องข้าวไทย เช่น กิจกรรมการดํานา การทํานาแบบด้ังเดิม และเทศกาลท่องเที่ยว “ชวนแม่ดูนา ข้าว
ปลามากมาย”ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2556 เป็นต้น ได้ตระหนักถึงความสําคัญของข้าวไทยในวิถีชีวิตของคน
ไทย และเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประชาสัมพันธ์วิทยาเขตกําแพงแสนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
วัน/เดือน/ป ี  29 มิถุนายน 2556  
รายละเอียด  กิจกรรมพัฒนาวิทยาเขตกําแพงแสน 
เป้าหมาย  เพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคีและความรักที่มีต่อองค์กร 
ผลสัมฤทธิ ์  ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เกิดความสะอาดและสวยงาม 
 
 

 
 
 
 
 

 
                              

  

โครงการโครงการปลกูข้าววันแม่ ประจําปี 2556ปลกูข้าววันแม่ ประจําปี 2556

วันพัฒนาวทิยาเขตกําแพงแสนวันพัฒนาวทิยาเขตกําแพงแสน
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โครงการ Zero Death  ขับขี่มอเตอร์ไซต์  สวมหมวกนิรภัย 100% เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ของผู้ใช้รถใช้
ถนนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของนิสิตและบุคลากร  โดยในโครงการได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่
ปลอดภัย มารยาทในการขับขี่ ตลอดจนกฎจราจรต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการเปิดสอบใบอนุญาตขับขี่ให้กับกลุ่มนิสิต และ
บุคลากร ตลอดจนแจกหมวดนิรภัยเพ่ือใช้สวมใส่ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์  และยังดําเนินการต้ังจุดตรวจ ผู้ที่ไม่สวม
หมวกนิรภัย และขับรถผิดกฎจราจร   เพ่ือตักเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ทําให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น  สามารถบริหารจัดการทําให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรตลอดปี 
2556 จนทําให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับโล่เกียรติยศกรณีพิเศษ จากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยรับ
มอบจากพลเองสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี  ที่รวมพลังผู้บริหาร  คณาจารย์  นิสิต  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 
 

 
 

““โครงการ โครงการ ZZeerroo  DDeeaatthh ขับขี่มอเตอร์ไชต์ขับขี่มอเตอร์ไชต์ สวมหมวกนิรภัย 100สวมหมวกนิรภัย 100%%””  
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       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ร่วมกับ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้ส่งเสริมโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจัดทํา 

“โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน” โดยรับเด็กดี

มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2548 เมื่อ

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ซึ่งได้เริ่มดําเนินการรับนิสิตในโครงการฯ ครั้งที่ 1 ในปีการศึกษา 2549 จนถึง

ปัจจุบันปีการศึกษา 2557 เป็นรุ่นที่ 9 ซึ่งมีนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตในโครงการ ทั้งสิ้น 1,977 คน 

คณะ 
ปีการศึกษา 

รวม 
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

1. คณะเกษตร กาํแพงแสน - 32 29 18 25 14 19 13 40 190 

2. คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา - 6 5 5 6 - 8 5 24 59 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กําแพงแสน 
27 64 37 25 54 44 32 32 79 394 

4. คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
33 68 59 57 60 53 85 59 98 572 

5. คณะศึกษาศาสตร์และพฒัน

ศาสตร์ 
15 76 88 104 95 75 75 71 96 695 

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ - - - 5 10 10 10 4 4 43 

7. คณะประมง - - - - - - 8 6 10 24 

รวม 75 246 218 214 250 196 237 190 351 1,977

 

 

โครงการโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคณุธรรมเข้าศกึษาต่อส่งเสริมเด็กดีมีคณุธรรมเข้าศกึษาต่อ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  
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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกของโครงการฯ โดยมีเกณฑ์ทั่วไป คือ ต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจิตสาธารณะ มีความเป็นผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ อนุรักษ์

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด และมีเกณฑ์เฉพาะ คือ ต้องมีคุณสมบัติผลการเรียน

ตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด ทั้งน้ี โครงการฯ ได้เริ่มต้นดําเนินการในปีการศึกษา 2549 โดยเริ่มจากเขตพ้ืนที่

การศึกษาจังหวัดนครปฐม สําหรับต้ังแต่ปีการศึกษา 2550-2551 ได้ขยายพ้ืนที่ให้กับนักเรียนใน 4 จังหวัดภูมิภาค

ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี สําหรับในปีการศึกษา 2552 ได้ขยายพ้ืนที่

ให้กับนักเรียนเพ่ิมอีก  3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี สําหรับปีการศึกษา 2553       

ได้ขยายพ้ืนที่ให้กับนักเรียนเพ่ิมอีก  2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลพบุรี และชัยนาท จนถึงปัจจุบันมีความร่วมมือกับ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมทั้ง 4 เขต ประกอบด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 5 (สิงห์บุรี ชัยนาท 

อ่างทองและลพบุรี) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 8 (กาญจนบุรี และราชบุรี) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 9 

(นครปฐม และสุพรรณบุรี) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 10 (เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ

ประจวบคีรีขันธ์)  

 

โครงการส่งเสริมเดก็ดีมีคุณธรรมเข้าศกึษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
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วันดําเนินโครงการ 
 วันที่  22  มกราคม   2556 - วันที่  21  กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่  5 ( 52 คน ) 

 วันที่  26  กุมภาพันธ์ 2556 - วันที่  28  มนีาคม    2556 ครั้งที่  6 ( 59 คน ) 

            วันที ่ 21  พฤษภาคม 2556 - วันที่  20  มิถุนายน  2556 ครั้งที่  7 ( 82 คน ) 

            วันที ่   2  กรกฎาคม  2556  - วันที่   6   สิงหาคม   2556 ครั้งที่  8 ( 48 คน ) 

 รายละเอียดกิจกรรม 

 1.  เผยแพร่ความรู้และวิธีปฏิบัติการออกกําลังกายในนํ้า 

 2.  กระตุ้นให้นักเรียน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย 

 3.  เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายแข็งแรงดีขึ้น 

 เป้าหมาย  

 ด้านปริมาณ   นิสิต บุคลากรวิทยาเขตกําแพงแสน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้สูงอายุ จํานวน 400 คน 

ด้านคุณภาพ  นิสิตและบุคลากรของวิทยาเขตกําแพงแสน ประชาชนท่ัวไป และกลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีดี ลดอัตราเสี่ยงต่อโรคเร้ือรังในอนาคตได้ ประกอบกิจวัตรประจําวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ผลสัมฤทธิ์    - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจํานวน 241 คน 

- ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ (ในภาพรวม) ระดับมาก 

งบประมาณ   จากเงินสนับสนุนโครงการ 9 บวร จํานวนเงิน 15,000 บาท ต่อครั้ง จํานวน 4 ครั้ง รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 60,000 บาท [เป็นรายได้เข้าบัญชี 123 ศูนย์กีฬา กําแพงแสน จํานวน 6,000บาท/ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

24,000 บาท] 

 

 

 

 

 

  

โครงการวารบีําบดั (การออกกําลังกายในน้ําเพื่อสขุภาพ)โครงการวารบีําบดั (การออกกําลังกายในน้ําเพื่อสขุภาพ)  
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วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
ณ วัดสว่างชาติประชาบํารุง  อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

 จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นพุทธบูชา รําลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยเชิญชวนบุคลากร นิสิตและประชาชนออกกําลังกาย 

บําเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรมและเวียนเทียน  

 พิธีสงฆ์ พระสงฆ์แสดงธรรม ถวายปัจจัยและสังฆทาน กรวดนํ้ารับพร เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 

 ร่วมเดิน – ว่ิง เดินระยะทาง 2 กิโลเมตรและว่ิงระยะทาง 4.5 ก.ม เพ่ือรณรงค์ให้นิสิต บุคลากรและ

ประชาชนทั่วไปได้ออกกําลังกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

โครงการโครงการ  เดนิ เดนิ ––  วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจาํป ีพ.ศ.วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจาํป ีพ.ศ. 25572557
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 การนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้ง

ที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

เรื่องการประเมินความสามารถของวิธีการรวมผลในการทํานายอัตราการลดลงของความเข้มข้นก๊าซในการรมยา    

ในไซโลจําลองขนาด 228.5 ลิตร  ซึ่งจัดโดย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
 

    
  
 
 
 
 

            
         รูปแสดงการทํานายอัตราการรั่วไหลของก๊าซ                                     รูปแสดงหาอัตราการหายใจของแมลง  

       สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ส าหกรรม  ให้ ฝ่ าย เค รื่ อ งจั ก รกลการ เกษ ตรแห่ งช า ติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นหน่วยงานทดสอบผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เพ่ือรับรองมาตรฐาน มอก.  ซึ่งในปีการศึกษา 2556  ได้ให้บริการตรวจสอบรถแทรกเตอร์เดินตาม ตามมาตรฐาน 
มอก.1350-2539 ของบริษัท ยันม่าร์ เอสพีจํากัด และการทดสอบรถขนส่งเกษตร ตามมาตรฐาน มอก.1315-2538 
ของบริษัท สามมิตรมอเตอร์ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
        รูปแสดงการทดสอบระบบห้ามล้อของรถแทรกเตอร์เดินตาม                    รูปแสดงการทดสอบมุมพลิกคว่ําของรถขนสง่เกษตร 

ฝ่ายฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
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 ตามที่  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  ในนาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 
สํานักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก โครงการพัฒนาระบบโครงข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน  และ ผู้อํานวยการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก เมื่อวันที่  22 
ตุลาคม  2556  ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 
 ทั้งน้ี ผู้ อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ในฐานะผู้บริหารด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ร่วมลงนามเป็นพยาน
พร้อมนําเสนอผลงาน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงภารกิจหลักของหน่วยงาน    
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพ่ือพัฒนาระบบโครงข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
และการบริหารจัดการองค์การโดยดําเนินการภายใต้ระบบบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์พัฒนา           
ของประเทศและเป้าหมายการนําไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในขีวิตและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงในการดําเนินการและการเฝ้าระวังรักษาความสงบ
เรียบร้อยในมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถเช่ือมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานบนเครือข่ายความเร็วสูงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

โครงการโครงการพัฒนาระบบโครงข่าย พัฒนาระบบโครงข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 โครงการดนตรีในสวน  เป็นโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีเวทีในการแสดงออก ที่
ถูกต้องเหมาะสม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  นิสิตได้รวมกลุ่มกันทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ 
สร้างความบันเทิงให้กับกลุ่มนิสิตด้วยกัน ตลอดจนอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  อาจนํามาซึ่งการสร้าง
ช่ือเสียงให้กับตนเอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   

   

 

โครงการดนตรีในสวน ประจําปี 2556
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีนโยบายท่ีจะปลูกไม้ป่าไม้ที่มีคุณค่า ในพ้ืนที่ของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการทํา MOU ร่วมกับกรมป่าไม้ ในการปลูกไม้ป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือหวังผลให้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นพ้ืนที่สีเขียว เป็นแหล่งการเรียนรู้เรื่องป่าไม้ชุมชน แหล่ง
การศึกษาของประชาชน นิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจของป่าไม้เบญจพรรณ โดยกําหนดจัดทําโครงการตามความร่วมมือ
กับกรมป่าไม้ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เน่ืองในวันปลูกต้นไม้ประจําปีของชาติ โดยแบ่งบริเวณพ้ืนที่ปลูก    
ต้มไม้ภาพในมหาวิทยาลัยเป็น 3 โซน คือ ศูนย์รวมเทคโนโลยีการเกษตร (111 ไร่)   โซนA บริเวณประตู
ชลประทาน-ทางรถไฟ   และโซนB  ป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน – ประตูชลประทาน  
 

โครงการปลกูต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีว ร่วมกับกรมป่าไม้โครงการปลกูต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขยีว ร่วมกับกรมป่าไม้  



 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน                หน้า 25 

1.9 1.9   ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมาผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา  

สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2556 ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1. โครงการ/กิจกรรม ยังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ควรระดมสมองของ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ท่ี ต้ังไว้และจัดให้มีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

1. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน 
2. โครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 

4 กอง 2 ศูนย์

2. โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ต้องสอดคล้องกับแผน  
กลยุทธ์ มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการประเมินผล ภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการแล้ว 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน 

4 กอง 2 ศูนย์

3. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ควรมีการปรับ
โครงสร้างท่ีชัดเจน เพ่ือให้สายการบังคับบัญชามี
ความชัดเจน ไม่ไขว้กัน ซ่ึงจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความสับสนได้ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน 

ผู้อํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
1. ควรมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการให้
ครบถ้วนทุกพันธกิจหลัก และทุกหน่วยงาน 

โครงการสํารวจความพึงพอใจ  และความ
คาดหวังผู้รับบริการ 

4 กอง 2 ศูนย์

2. ควรจัดทําป้ายบอกทางภายในวิทยาเขตฯ ให้มี
ความชัดเจน 

การจัดทําป้ายบอกทาง กองอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ
(กําแพงแสน) 

3. WIFI ควรมีการกระจายให้ครอบคลุมท้ังหอพัก 
และปริมาณของนิสิตในห้องพักควรมีความเหมาะสม 

โครงการสํารวจและติดต้ัง WiFi  ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มก.กพส. 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและการจัดการ
1. ควรมีการบูรณาการแผนงานท้ังแผนบริหาร  
ความเสี่ยงและแผนการจัดการความรู้ว่าครบทั้ง 4 
กอง 2 ศูนย์ ในสํานักงานวิทยาเขตเป็นภาพรวม 
เพ่ือให้มีการจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู้
ใ น เ ร่ื อ ง ห ลั ก ๆ  ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น  
แผนยุทธศาสตร์ 

มีแผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานกําแพงแสน
และแผนการจัดการความรู้ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสํ านักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน/
คณ ะก รรม ก ารก า ร
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
สํ านั ก งาน วิทยาเขต
กําแพงแสน 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

2. ควรมีกระบวนการส่ือสาร 2 ทาง ระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากรทั้งสํานักงานวิทยาเขต อาทิ การประชุม
บุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารได้รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และเป็น
การสร้างขวัญกําลังใจให้บุคลากรด้วย 

โครงการผู้บริหารพบบุคลากรสํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน 

ผู้อํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน 

3. ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ท่ีมีผู้บริหารและผู้แทนจากกระบวนการหลักมาร่วม
กันเป็นคณะกรรมการ เพ่ือเป็นกลไกในการติดตาม
การดําเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการ
รายงานปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยงยังคงมีเหลืออยู่ 
ห รื อ ค ว าม เ ส่ี ย ง ให ม่ ต าม น โย บ าย ให ม่  ห รื อ
สภาพแวดล้อมใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือนํามาจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อๆ ไป 

ประชุมคณ ะกรรมการบริห ารความ เสี่ ย ง 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสํ านักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน 

4. ควรมีแนวทางเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
บุคลากร เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก
บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกันและได้รับสิทธิประโยชน์
ท่ีแตกต่างกัน การส่ือสารให้เข้าใจแนวทางการเยียวยา
แก้ไขปัญหา 

1. โครงการเชิดชู เกียรติบุคลากรดีเด่นของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
2. กองทุนพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 

คณะกรรมการบริหาร
สํ านั ก งาน วิทยาเขต
กําแพงแสน/กองธุรการ 
(กําแพงแสน) 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
- - -

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลการประกันคุณภาพ
1. ไม่มีนโยบายหรือแนวทางท่ีใช้ในการขับเคลื่อน  
การดําเนินงานตามแผนท่ีชัดเจน ในทุกแผนงาน 
รวมท้ังแผนงานด้านการประกันคุณภาพประจําปี 
2555 

1. ควรกําหนดแนวทางท่ีใช้ในการขับเคลื่อน  
การดําเนินงานทุกแผนงานให้ชัดเจน ว่าจะมี
นโยบายอะไรในการดําเนินงานประจําปี เพ่ือให้
บรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
วิทยาเขต 
2. กํ าหนดน โยบ ายป ระกั น คุณ ภ าพ ขอ ง
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
3. คณะกรรมการวิเคราะห์และติดตามผล  
การดําเนินงานของแผนกลยุทธ์ 

ผู้อํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
1.ขาดการกําหนดกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core
process) ทําให้การพัฒนาปรับปรุงงานเป็นไปอย่าง
ไม่มีทิศทาง เป้าหมาย อาจเป็นสาเหตุให้มีปริมาณงาน
เพ่ิมข้ึนโดยไม่จําเป็น และกระบวนงานหลักท่ีสําคัญ
ถูกละเลยไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพ 

1. คณะทํางานกระบวนการดําเนินงานหลัก 
(Core process) 
2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเขียนกระบวนการ
ดําเนินงานหลัก Core process) 

ผู้อํานวยการสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน 
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  11..1100    ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับโดยย่อเกี่ยวกับอาคารสถานที่อาคารสถานที่  
  อาคารและสถานที่ 

กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 
 

 

 

ชื่ออาคาร กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ศูนย์เรียนรวม หลังที่ 1 ศูนย์เรียนรวม หลังที่ 2 

ปีที่เริ่มใช้ 2521 2522 2540 

พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 1,500.00 1,952.23 3,252.23 

อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

กองธุรการ (กําแพงแสน) 
 

  
ชื่ออาคาร อาคารชูชาติกาํภ ู(อาคารบริหาร) สโมสรข้าราชการ บ้านเลี้ยงเด็กอ่อน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โรงอาหารกลาง หลังที่ 1
ปีที่เริ่มใช้ 2521 2521 2521 2521
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 1,879.56 740.54 358.24 984.96
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่
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ชื่ออาคาร อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย กําแพงแสน หอพักนานาชาติ หลัง 2 เสาธงรูปเมล็ดข้าวเปลือก หอพักนานาชาติ หลัง 1
ปีที่เริ่มใช้ 2542 2542 2546 2548
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 9,988.52 494.60 - 8,242.31
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ - ไม่ใช่

 

  
ชื่ออาคาร อาคารการเรียนรู้ วิทยาเขตกําแพงแสน อาคารโรงอาหาร วิทยาเขตกําแพงแสน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ยังไม่เปิดทําการ) อาคารหอพักรับรอง วิทยาเขตกําแพงแสน 
ปีที่เริ่มใช้ 2549 2552 2556 2556
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 3,566.40 3,600 1,154.90 3,500.40
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

 
ชื่ออาคาร สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (ปตท.) ร้านจําหน่ายหนังสือพิมพ์ หอพักนิสิต อาคารหอพักบุคลากร จํานวน 3 หลัง (ยังไม่เปิดทําการ)    ร้านถ่ายเอกสาร หอพักนิสิต
ปีที่เริ่มใช้ 2546 2540 2557       2540
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 2,466.00 20.00 9,321.00       25.00
อาคารประหยัดพลังงาน ใช่ ใช่ ไม่ใช่       ใช่
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ชื่ออาคาร ร้านคอมพิวเตอร์ หอพักนิสิต ร้านซัก อบ รีด หอพกันิสิต ร้านเช่าหนังสือ การ์ตนู หอพักนิสิต ร้านจําหน่ายอาหารว่าง หอพักนิสิต 
ปีที่เริ่มใช้ 2540 2540 2540 2540
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 64.74 83.46 48.76 27.00
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

  

ชื่ออาคาร ร้านซ่อมจักรยานยนต์ หอพักนิสิต 
ร้านซ่อมจักรยานยนต์ และปั๊มน้ํามัน
(ข้างงานอาคารสถานที่) 

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หอพักนิสิต ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น กองบริการการศึกษา (กพส.) 

ปีที่เริ่มใช้ 2539 2540 2539 2539
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 40.00 40.00 60.00 100.00
อาคารประหยัดพลังงาน ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

 
ชื่ออาคาร ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จํากัด หอพักนิสติ ร้านอาหารว่าง หน้าหอพักนิสิต (หญิง) สหกรณ์ร้านค้า (บริเวณอาคารหอพักนานาชาติ 1-2) ร้านเสริมสวย (บริเวณอาคารหอพักนานาชาติ 1-2) 
ปีที่เริ่มใช้ 2543 2553 2549 2549
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 187.00 40.00 80.00 24.00
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
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ชื่ออาคาร 
ร้านซัก อบ รีด 
(บริเวณอาคารหอพักนานาชาติ 1-2) 

อาคารร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จํากัด ร้านกาแฟ (บริเวณ ศูนย์เรียนรวม 1 และ 2) 
ร้านกาแฟ 
(บริเวณ อาคารการเรียนรู้ วิทยาเขตกําแพงแสน) 

ปีที่เริ่มใช้ 2549 2550 2555 2555
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 42.00 437.50 30.00 30.00
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
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กองกิจการนิสติ (กําแพงแสน) 
 

  
ชื่ออาคาร ศูนย์อนามัย (สถานพยาบาล 1) อาคารกองกิจการนิสติ (กําแพงแสน) หอพักนิสิต อาคาร 1 หอพักนิสิต อาคาร 2
ปีที่เริ่มใช้ 2521 2521 2521 2521
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 210.58 1,048.00 702.00 1,586.16
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

  
ชื่ออาคาร หอพักนิสิต อาคาร 3 หอพักนิสิต อาคาร 4 หอพักนิสิต อาคาร 5 หอพักนิสิต อาคาร 6
ปีที่เริ่มใช้ 2521 2521 2521 2521
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 959.28 1,199.92 1,586.16 1,181.04
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

 
ชื่ออาคาร หอพักนิสิต อาคาร 7 หอพักนิสิต อาคาร 8 หอพักนิสิต อาคาร 9 หอพักนิสิต อาคาร 10
ปีที่เริ่มใช้ 2521 2521 2521 2521
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 1,585.96 702.00 1,586.16 702.00
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
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ชื่ออาคาร หอพักนิสิต อาคาร 11 หอพักนิสิต อาคาร 12 หอพักนิสิต อาคาร 13 หอพักนิสิต อาคาร 14
ปีที่เริ่มใช้ 2521 2521 2521 2521
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 1,586.16 959.28 1,291.44 1,208.37
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

  
ชื่ออาคาร หอพักนิสิต อาคาร 15 หอพักนิสิต อาคาร 16 อาคารซ่อมบํารุง (หอพัก) โรงเก็บพัสดุ (หน่วยซ่อมบํารุง)
ปีที่เริ่มใช้ 2521 2521 2521 2530
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 1,586.16 959.28 168.00 -
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

  
ชื่ออาคาร โรงปฏิบัติการ หอพักนิสิต อาคาร 17 หอพักนิสิต อาคาร 18 หอพักนิสิต อาคาร 19
ปีที่เริ่มใช้ 2538 2540 2540 2540
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) - 2,470.55 2,358.30 2,470.55
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
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ชื่ออาคาร หอพักนิสิต อาคาร 20 อาคารสถานพยาบาล หลังที่ 2 หอพักนิสิต อาคาร 21 หอพักนิสิต อาคาร 22
ปีที่เริ่มใช้ 2540 2540 2541 2541
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 2,358.30 252.00 2,461.80 2,344.80
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

  
ชื่ออาคาร หอพักนิสิต อาคาร 23 หอพักนิสิต อาคาร 24 เรือนรับรองผู้ปกครองนิสิต โรงจอดรถบริเวณหอพักหญิง 10 หลัง 
ปีที่เริ่มใช้ 2541 2541 2542 2542
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 2,461.50 2,344.80 64.00 1,680.00
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ใช่

 

  
ชื่ออาคาร โรงจอดรถจักรยานยนต์ อาคารเรือนพักผ่อน 2 หลัง อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  (หอพักชาย)   อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  (หอพักหญิง)   
ปีที่เริ่มใช้ 2545 2545 2549 2549
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 192.00 84.50 192.00 192.00
อาคารประหยัดพลังงาน ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
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ชื่ออาคาร อาคารรูปตัว H  (ชาย) อาคารรูปตัว H (หญิง) ชมรมเห็ด ชมรมกิจกรรมนิสิต 6 หลัง
ปีที่เริ่มใช้ 2551 2551 2523 2523
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 3,142.00 3,142.00 160.00 181.50
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

   

   

ชื่ออาคาร เรือนธรรม (กําแพงแสน) ชมรมนิสิต (1 หลัง)  
ปีที่เริ่มใช้ 2536 2545  
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 618.50 96.00  
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่  
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กองอาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กําแพงแสน) 
 

    
ชื่ออาคาร อาคารซ่อมบํารุงกลาง (งานอาคารสถานที่) - ต่อเติมอาคารที่ทําการเพิ่มเติม ที่ทําการกองอาคารสถานที่ ที่ทําการงานยานพาหนะ
ปีที่เริ่มใช้ 2521 2546 2520 2520
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 651.76 256.00 240.00 227.25
อาคารประหยัดพลังงาน  ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

      

ชื่ออาคาร ปั๊มน้ํามัน (งานยานพาหนะ) โรงซ่อมงานยานพาหนะ 
บ้านพักประเภทบ้านแฝด 2 หน่วยต่อหลัง พื้นที่หน่วย
ละ 80.27 ตร.ม. (ตร.ม.หลังละ 160.55 ตร.ม) 

บ้านพักประเภทหลังเดี่ยว พื้นที่ หลังละ 84 ตรม.   
หมู่บ้านเกษตร 1 

ปีที่เริ่มใช้ 2520 2520 2522 2523
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 99.00 540.00 11,399.05 6,972.00
อาคารประหยัดพลังงาน ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

    

ชื่ออาคาร 
บ้านพักประเภทเรือนชุด (อพาร์ทเมนท์) หมู่บ้านเกษตร 
1 หลังๆละ 6 หน่วยพื้นที่หน่วยละ 111.84 ตรม. 

เรือนพักแรม (โฮสเต็ล) 1 หลัง 6 หน่วย 
บ้านพักคนงาน 2 หน่วย:หลัง (หมู่บ้านเกษตร 3)
พื้นที่หน่วยละ 56.38 ตร.ม. 

บ้านพักคนงาน หลังละ 8 หน่วย หมู่บ้านเกษตร 3 

ปีที่เริ่มใช้ 2523 2523 2523 2523
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 1,342.20 430.64 3,946.60 656.82
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
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ชื่ออาคาร บ้านพักข้าราชการแบบเรือนแถว จํานวน 6 หน่วย บ้านพักข้าราชการแบบเรือนแถว จํานวน 4 หน่วย อาคารชุดพักอาศัย90หน่วย หลังละ2,645.70ตร.ม. (5หลั อาคารโรงกรองน้ํา หลังที่ 1 (ถังสูง) 
ปีที่เริ่มใช้ 2523 2523 2535 2535
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 610.05 406.05 13,228.50 1,377.76
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

 
ชื่ออาคาร อาคารโรงกรองน้ํา หลังที่ 2 (บ่อ 1) อาคารชุดพักอาศัย สภาวะโสด 234 หน่วย (3 หลัง) อาคารชุดพักอาศัย สภาวะครอบครัว 54 หน่วย (3 หลัง) บ้านแม่กลอง (2 หลัง) หมู่บ้านเกษตร 2 
ปีที่เริ่มใช้ 2535 2541 2541 2521
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 1,180.49 7,347.00 7,937.10 358.24
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

 

 
ชื่ออาคาร 

โรงเก็บพัสดุและโรงจอดรถ  
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ(กําแพงแสน) 

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี การขยายพันธุ์พืช (งานสนามฯ) 
สํานักงานสวนพฤกษศาสตร์การขยายพันธุ์พืช
(อาคาร 8 เหลี่ยม) 

โรงเก็บพัสดุและโรงจอดรถ (ข้างงาน รปภ.) 

ปีที่เริ่มใช้ 2543 2544 2545 2540
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 161.25 96.00 115.20 455.00
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
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ชื่ออาคาร อาคารโรงจอดรถ กองอาคารสถานที่ฯ และงาน รปภ. 
เรือนเพาะชํา(สวนพฤกษศาสตร์)
หลังงาน รปภ. 2 หลัง 

เรือนเพาะชํา
(สวนพฤกษศาสตร์) งานสนามฯ (8 หลัง) 

อาคารสนง.งานรักษาความปลอดภัย 

ปีที่เริ่มใช้ 2540 2542 2542 2549
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 231.00 432.00 3,456.00 240.00
อาคารประหยัดพลังงาน ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่
   สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (130 ไร่)

 

 
ชื่ออาคาร - ทางข้ามถนน และซุ้มประตู - แท่นผังสวน (แผนที)่ -  Box ปลูกต้นไม้ - ป้ายชื่อสวน
ปีที่เริ่มใช้ 2550 2550 2550 2550
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) - - - -
อาคารประหยัดพลังงาน - - - -

 

 
ชื่ออาคาร - รั้วประตูทางเข้าสวน - อาคารศาลารับรอง - อาคารศาลาริมน้ํา - ศาลาพักคอย
ปีที่เริ่มใช้ 2550 2550 2550 2550
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) - 27.50 16.00 246.50
อาคารประหยัดพลังงาน - ใช่ ใช่ ใช่
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ชื่ออาคาร  - ท่าน้ํา  - อาคารอํานวยการ ทางเดิน และลู่ออกกาํลังกาย  - โรงจอดรถจักรยานยนต์
ปีที่เริ่มใช้ 2550 2550  2550 2550
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) - 98.50 - 900
อาคารประหยัดพลังงาน - - - -

 

 

  

ชื่ออาคาร   - ห้องน้ํา ลู่ออกกําลังกาย  
ปีที่เริ่มใช้ 2550 2550   
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 24.50 -  
อาคารประหยัดพลังงาน - -  
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ศูนย์กีฬา กําแพงแสน 

 

  
ชื่ออาคาร อาคารพลศึกษา1 (โรงยิมเนเซียมและสระว่ายน้ํา) สนามรักบี้ 1 สนาม สนามฟุตบอล (ข้างอาคารพลศึกษา 2) 1 สนาม อาคารพลศึกษา 2 (กพส.)
ปีที่เริ่มใช้ 2522 2522 2522 2541
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 1,489.50 8,000 9,000 1,576.45
อาคารประหยัดพลังงาน ไม่ใช่ - - ใช่

 

  
ชื่ออาคาร สนามกีฬากลาง (กพส.) (รวมอัฒจรรย์แล้ว 314 ม.) สนามเทนนิส 8 สนาม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามบาสเกต็บอล 3 สนามและสนามตะกร้อ4สนาม สนามเปตอง 32 สนาม
ปีที่เริ่มใช้ 2541 2541 2530 2540
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 5,599.00 15,000.00 1,800.00 1,800.00
อาคารประหยัดพลังงาน ใช่ - - -

 

 
ชื่ออาคาร สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ใช้สําหรับฝึกซ้อมกอล์ฟ 1 สนาม สนามกอล์ฟ 9 หลุม พื้นที่ 30 ไร่ 1 สนาม อาคารดูแลสนามกีฬา (เทนนิส,กอล์ฟ) สระว่ายน้ําสําหรับเด็ก
ปีที่เริ่มใช้ 2536 2540 2547 2549
พื้นที่ทั้งหมด (ตร.ม.) 14,400.00 48,000.00 78.25 450.00
อาคารประหยัดพลังงาน - ใช่ ใช่ ใช่

ที่มา : งานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน)   ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน                                                                       หน้า 40 

  ข้อมูลทางกายภาพ และทรัพยากรในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

พื้นที่ภาพรวม 
จํานวนพื้นที่ 
(ตารางเมตร) 

 1. พื้นที่แนวราบทั้งหมด 4,850,224.00
 2. พื้นที่ชั้นที่ 1 ของทุกอาคารรวมกัน 196,205.29
 3. พื้นที่ที่เป็นถนน และลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดยวัสดุประเภท
ต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาด ยางมะตอย ฯลฯ 
     3.1  ถนนลาดยาง    6 x 48,000  เมตร 
     3.2  ถนนดิน          6 x 44,000  เมตร 
     3.3  ถนนคอนกรีต   6 x   6,000  เมตร 
     3.4  สนามกีฬา ( 286 ไร่) 
                                                                                     รวมทั้งสิ้น 

288,000.00
264,000.00
36,000.00

458,200.00
1,046,200.00

 4. พื้นที่ภายในอาคารที่เป็น Green Area เช่น ........................ -  

 5. พื้นที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) - (2+3) 3,607,818.71
 
 

ประเภทรถ จํานวน (คัน) 

 1. รถยนต์ทุกประเภท 68 

 2. รถจักรยานยนต์ 40 

 3. รถจักรยาน 0 

 4. รถบรรทุกทางการเกษตร 19 

รวม 127 

 

ที่มา : งานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน)   ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

ที่มา : กองธุรการ (กาํแพงแสน) กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) กองกิจการนสิิต (กําแพงแสน)  
        กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน)  ศูนย์กฬีา กําแพงแสน  
        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน   
        ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน   หน่วยเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาต ิ
        โครงการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์การเลี้ยงวรานัสเพื่อผลทางเศรษฐกิจ  โครงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
       ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
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บทที่ บทที่ 22      
การรายงานผลการดําเนินงานการรายงานผลการดําเนินงาน  

2.1 2.1   สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ  

 ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการตามตัวบ่งช้ีคุณภาพที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์กําหนด โดยมีความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเพ่ิมตัวบ่งช้ีเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและตอบสนองต่อการบริหารงานและ
ปฏิบัติงานของภารกิจหลักในการดําเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน อีกทั้งยังได้กําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือแสดงความเป็นตัวตน  
โดยสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 12 ตัวบ่งช้ี  ดังน้ี 
 องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1   ตัวบ่งช้ี 
 องค์ประกอบที่  2   ภารกิจหลัก 3   ตัวบ่งช้ี 
 องค์ประกอบที่  3   การบริหารและการจัดการ 5   ตัวบ่งช้ี 
 องค์ประกอบที่  4   การเงินและงบประมาณ 1   ตัวบ่งช้ี 
 องค์ประกอบที่  5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1   ตัวบ่งช้ี 
 องค์ประกอบที่  6   การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 1   ตัวบ่งช้ี 

 การประเมินผลตามเกณฑ์ประเมินรายตัวบ่งช้ีมี 5 ระดับ แปลผลตามเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
 คะแนน  0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 คะแนน  1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง  
 คะแนน  2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้  
 คะแนน  3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  
 คะแนน  4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  
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2.22.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ปรรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานักะเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก  

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผล       
การดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) น้ัน สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็น
ระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลัก
ทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุเท่าน้ัน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดย
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1  
 ตารางท่ี 2.1   สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.60 4.60 4.73 4.73 ดีมาก  ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี  ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.60 4.60 4.85 4.85 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ดังน้ี ในปีงบประมาณ  พ .ศ . 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มี             
การดําเนินงานตามแผนงานท่ีเป็นภารกิจหลัก 7 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการจัดการเรียนการสอน แผนงานพัฒนา
นิสิต แผนงานบริการวิชาการ แผนงานพัฒนาบุคลากร แผนงานบริหารจัดการ แผนงานประกันคุณภาพ และ
แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และได้กําหนดโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 จํานวน 145 โครงการ 
มี 197 ตัวช้ีวัด โดยแบ่งเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 145 ตัวช้ีวัด เชิงคุณภาพ 52 ตัวช้ีวัด โดยมีการดําเนินงานทั้งสิ้น 
137 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสําเร็จของแผนงาน 94.48  และไม่ได้ดําเนินงาน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.52  

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก         
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียด        
ดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ     5.00 5.00

*1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 5.00 8 8 5.00 5.00 

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  8  ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่2 
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2555) 

    2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

    3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

    5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ

    6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

    7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

    8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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ผลการดําเนนิงาน  
 ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบ 8 ข้อ ดังน้ี 
  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551–2554) 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ดังน้ี 

1) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ สํานักงานวิทยาเขตพ.ศ. 2552-2561 (1.1-1-1) ในรอบ 3 ปี 
เพ่ือทบทวนการดําเนินงานท่ีผ่านมา และกําหนดทิศทางในการดําเนินงานต่อไป เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

2) โดยจัดโครงการประชุมผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติการ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. 2555-2559” (1.1-1-2) ผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยรอง
อธิการบดี ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ หัวหน้างานทุกงานทุกกอง/ศูนย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 

3) เพ่ือเป็นการทบทวนแผน และระดมความคิดของผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตในการจัดทํา (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555-2559 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (1.1-1-3) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

4) ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 อนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1.1-1-4) และมอบให้ทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย นําไปเป็นกรอบแผนหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน ก็ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ .ศ. 2555-2558) ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

5) โดยจัดโครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง 
“การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 (1.1-1-5) ซึ่ง
ผู้บริหารของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เข้าร่วมประชุมในโครงการครั้งน้ีด้วย 

6) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (1.1-1-6) โดยการปรับแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งสํานักงานวิทยาเขต
กําแพง ได้ดําเนินการทบทวนและปรับให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และนําเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 วาระ
เพ่ือพิจารณา วาระที่ 2.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (1.1-1-7) 
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7) และต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอให้หน่วยงานเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน    
การจัดทํายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) ตามหนังสือที่ ศธ 0513.10107/ว 
162 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 (1.1-1-8) 

8) และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยจัดโครงการสัมมนา 
เรื่อง “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)” ในระหว่างวันที่ 17–19 
พฤษภาคม 2556 เพ่ือให้เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและแผน      กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน ฯลฯ ทบทวนปรับปรุงและกําหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน อย่างมีคุณภาพในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 - 2565) (1.1-1.-9) 

9) หลังจากได้ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) 
(1.1-1-10) และได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 
มิถุนายน 2556 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํา        
ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) (1.1-1-11) 

10) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน จัดทําประชาพิจารณ์เพ่ือให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ให้
ข้อเสนอแนะ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามหนังสือที่ ศธ 0513.20102(4)/ว 1501 ลงวันที่ 
9 กรกฎาคม 2556 (1.1-1-12) 

11) คณะอนุกรรมการจัดทําประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2556-2565) สรุป (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) ซึ่ง
ผ่านการประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว (1.1-1-13) เสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และนําเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 วาระที่ 3 
เรื่องสืบเน่ือง วาระที่ 3.5 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) 
(1.1-1-14) 

 2.  มีการถ่ายทอดแปลงแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกส่วนงานภายใน 
   จากการทบทวนแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555-2559 และปรับให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2555-2558) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (1.1-2-1) ขึ้น และมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
ไปสู่หน่วยงานย่อยในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยการจัดโครงการสัมมาทิฐิผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนพบบุคลากร ประจําปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 มีการถ่ายทอดแผนไปยังบุคลากร
ภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (1.1-2-2) และบุคคลภายนอก โดยผ่านเว็บไซต์สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน (1.1-2-3) เพ่ือเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนได้ทราบทิศทางการดําเนินงานท่ีมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
พร้อมนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
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3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

(พ.ศ. 2555 -2558) (1.1-3-1) และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 (1.1-3-2) โดยได้กําหนดเป็นแผนงาน
ต่าง ๆ ดังน้ี  

1) ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน  
  - แผนงานการจัดการเรียนการสอน  
  - แผนงานพัฒนานิสิต  

2) ด้านการบริการวิชาการ 
  - แผนงานบริการวิชาการ  

3) ด้านการบริหารจัดการ 
  - แผนงานพัฒนาบุคลากร  
  - แผนงานบริหารจัดการ  
  - แผนงานประกันคุณภาพ  

4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 ซึ่งตรงตามพันธกิจของหน่วยงาน แต่ละแผนงานได้กําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมผู้รับผิดชอบ 
รวมถึงงบประมาณไว้อย่างชัดเจน  

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ          
วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์ และกําหนดตัวช้ีวัดของ        
แผนกลยุทธ์ พร้อมค่าเป้าหมาย เพ่ือวัดความสําเร็จ ดังน้ี มีแผนยุทธศาสตร์ที่ตรงตามพันธกิจและสอดคล้องกับ    
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งสํานักงานวิทยาเขตได้ถอดแผนยุทธศาสตร์ 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มาเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) (1.1-4-1) มียุทธศาสตร์ 5 
ยุทธศาสตร์ มีตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 13 ตัว และมีค่าเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดเพ่ือวัดความสําเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์ และได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1.1-4-2) โดยจัดทําโครงการพร้อม
กําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือวัดความสําเร็จ งบประมาณที่ใช้และผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือรายงานผล     
การดําเนินงานในแต่ละโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพนัธกิจของหน่วยงาน  
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ครบทุกพันธกิจของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยกําหนดโครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบโครงการครบถ้วนทุกพันธกิจ ซึ่งมีการดําเนินงานตามแผนงานที่ตรงตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 7 
แผนงาน ได้แก่ แผนงานการจัดการเรียนการสอน แผนงานพัฒนานิสิต แผนงานบริการวิชาการ แผนงานพัฒนา
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บุคลากร แผนงานบริหารจัดการ แผนงานประกันคุณภาพ และแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และได้กําหนด
โครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี 2556 จํานวน 151 โครงการ มี 209 ตัวช้ีวัด โดยแบ่งเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
151 ตัวช้ีวัด เชิงคุณภาพ 58 ตัวช้ีวัด โดยมีการดําเนินงานทั้งสิ้น 143 โครงการ คิดเป็นร้อยละความสําเร็จของ
แผนงาน 94.70 และไม่ได้ดําเนินงาน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.30 (1.1-5-1) 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ของแผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  ครั้งที่ 1 เมื่อการดําเนินงานครบ 6 เดือนแรก โดยให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) ตามบันทึกที่ ศธ 0513.20104(4)/ว 
0673 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 (1.1-6-1) และเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือพิจารณา
และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพุธที่  24 
กรกฎาคม 2556 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ 4.7 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) (1.1-6-2)   
  ครั้งที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2556) ตามบันทึกที่ ศธ 0513.20102(4)/ ว 2083 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 (1.1-6-3) 
  ครั้งที่ 3 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.–ก.ย. 2556) ตามบันทึกที่ ศธ 0513.20102(4)/ว 2374 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 (1.1-6-4)  

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความสําเร็จของแผน สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน (1.1-6-5) เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเทียบค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
ประจําปี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเทียบค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และนําเสนอผลการประเมิน การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเสนอ
ต่อผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  

ในการสรุปผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 และไตรมาสท่ี 4 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 (เมษายน–กันยายน 2556) งานแผนงาน ได้นําเสนอผลการดําเนินงานฯ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประเมินความสําเร็จของแผน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในการประชุม ครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 (1.1-6-6) วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง วาระที่ 3.1 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
ของแผนปฏิบัติการประจําปีสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และวาระที่ 3.2 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ของ
แผนกลยุทธ์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  และเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือพิจารณา
และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2557 (1.1-6-7) วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ 4.8 การรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตุลาคม 2555 ถึงกันยายน 2556) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
และวาระที่ 4.9 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ของแผนกลยุทธ์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
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  7.   มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหนว่ยงาน เพื่อพจิารณา 
   สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์/     
กลยุทธ์ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยประเมินผลการดําเนินงานใน     
เชิงเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของตัวบ่งขี้ของแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ กับค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้  

สรุปผลการดําเนนิงานตามตวับ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน (รอบ 12 เดือน) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ตามแผน 
พ.ศ. 2556 

ผลการ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2556 

ร้อยละของ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สนับสนุน
การบูรณาการหลักสูตรและพัฒนา
ระบบการเรียนการสอน ท่ีเน้นทักษะ
วิชาชีพ ทักษะสากล ให้สอดคล้อง กับ
ความต้องการของตลาดงาน   

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต 35 34 97.14

2. จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละเป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้ 

80
  

98.4 
  

123.00
  

3. ระดับความพึงพอใจของนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
  
  

3.51
  
  
  

4.01 
  
  
  

114.25
  
  
  

เป้าประสงค์ 1 : สนับสนุนการ
บริหารงานด้านการศึกษาและการผลิต
บัณฑิต เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สนับสนุน
การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความ 
สามารถท่ีทันสมัย ด้านการเรียนการ
สอน มีศักยภาพด้านการวิจัย มี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่นิสิตและสังคม            

1. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ร้อย
ละ 

80
  

77.40 
  

96.75
  

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
อาจารย์ 
  
  
  
  

5
  
  
  
  
  

5 
  
  
  
  
  

100.00
  
  
  
  
  

เป้าประสงค์ 2 : สนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้และการบูรณาการงานวิจัย
กับการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : เสริมสร้าง
ให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการ
โดยปรับปรุงกระ บวนการรับนิสิตใหม่ 
เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลัก สูตรและ
ปลูกฝังให้มี คุณธรรม จริยธรรม 
ภาวะ ผู้นํา จิตสาธารณะ  จัดกิจกรรม
ยกย่องคนดี             

1. จํานวนโควตารับตรง 5 5 100.00

2. จํานวนนิสิตรับเข้าท้ังหมดของโควตา
รับตรง 

1,200 1,054 87.83

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

5 7 140.00
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ตามแผน 
พ.ศ. 2556 

ผลการ
ดําเนินงาน
พ.ศ. 2556 

ร้อยละของ
การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 3 : สนับสนุนการพัฒนา
นิสิตให้มีความรู้คุณธรรมและความ
เป็นผู้นําเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ 

  
    

  

  
  
  

  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

1. จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 

12 12 100.00
  

2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม (สงป.) 

6,300.00  
  

  19,818.00  
  

314.57
  เป้าประสงค์ 4 : เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแผ่
วัฒนธรรมสู่อาเซียน 

  
    

  
    

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนา
บุคลากร 

20 18 90.00

2. จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละของเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้  (80) 

80 100 125.00

เป้าประสงค์ 5 : เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มี
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิ
บาล มีความโปร่งใส และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม 

  
  
    

3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.51 4.23 120.51

    

สรุปการวิเคราะห์ผลการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (รอบ 12 เดือน) 

 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็น
การสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมตามตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 13 ตัวช้ีวัด โดยมีตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จํานวน 6 
ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 90 - 100) จานวน 6 ตัวช้ีวัด และ 
ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ90) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด และหากพิจารณาในภาพรวม 
พบว่า สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้ังแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป จํานวน 12 
ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 92.31 ของจานวนตัวช้ีวัดทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายในแผน
กลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการบูรณาการหลักสูตรและพัฒนาระบบการเรียนการสอน ที่เน้นทักษะ
วิชาชีพ ทักษะสากล ให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงาน มีจํานวนตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 3 ตัวช้ีวัด มีผลการ
ดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด และมีผลการดําเนินการที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับ
เป้าหมาย (ร้อยละ 90 – 100) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย ด้านการเรียน    
การสอน มีศักยภาพด้านการวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและสังคม มีตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 2 ตัวช้ีวัด 
มีผลการดําเนินการที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 90 – 100) ทั้ง 2 ตัวช้ีวัด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหม่ 
เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและปลูกฝังให้มี คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นํา จิตสาธารณะ จัดกิจกรรมยกย่องคนดี มี
ตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 3 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด มีผลการ
ดําเนินงานที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 90 - 100)  จํานวน 1 ตัวช้ีวัด และมีผลการดําเนินงานที่ตํ่ากว่า
เป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 90) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) จํานวนนิสิตรับเข้าทั้งหมดของโควตารับตรง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีตัวช้ีวัด 
ทั้งสิ้น 2 ตัวช้ีวัด มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) 1 ตัวช้ีวัด และมีผลการดําเนินการที่
ใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 90 – 100) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 3 ตัวช้ีวัด มีผลการ
ดําเนินการสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 100 ขึ้นไป) 2 ตัวช้ีวัด และมีผลการดําเนินงานที่ใกล้เคียงหรือ
เท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 90 - 100) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด (1.1-7-1) 

โดยผ่านการประเมินความสําเร็จของแผนจากคณะกรรมการประเมินความสําเร็จของแผนสํานักงาน   
วิทยาเขตกําแพงแสน ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 และรายงานการประเมิน
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ ตามบันทึกที่ ศธ 0513.20102 (4)/084 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (1.1-7-2) นํา
ผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 1/2557 
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (1.1-7-3) วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ 4.9 การรายงานผลตาม  
ตัวบ่งช้ีแผนยุทธศาสตร์ศาสตร์/แผนกลยุทธ์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน พ.ศ. 2556  

8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี  

ผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้นําข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน ในการประชุมคร้ังที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 (1.1-8-1) ไปดําเนินการดังน้ี 
 1)  การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
(1.1-8-2) 
 2)  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557  (1.1-8-3) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

1.1 7 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 8 ข้อ บรรลุ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

1.1 6 ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 8 ข้อ บรรลุ - 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (พ.ศ. 2552-2561)   
1.1-1-2 โครงการประชุมผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน พ.ศ. 2555-2559 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2554  
1.1-1-3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. 2555-2559
1.1-1-4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.1-1-5 โครงการประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 
1.1-1-6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน   
1.1-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2556 
1.1-1-8 หนังสือท่ี ศธ 0513.10107/ว 162 เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556
1.1-1-9 โครงการสัมมนา เร่ือง “การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี 

(พ.ศ. 2556-2565)”  ในระหว่างวันท่ี 17 – 19 พฤษภาคม 2556 
1.1-1-10 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 19
มิถุนายน 2556 

1.1-1-12 หนังสือท่ี ศธ 0513.20102(4)/ว 1501 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2556 
1.1-1-13 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) ซ่ึงผ่านการประชา

พิจารณ์เรียบร้อยแล้ว  
1.1-1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 18

กันยายน 2556 วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง วาระท่ี 3.5 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565)  

1.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
1.1-2-2 โครงการสัมมาทิฐิผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนพบบุคลากร  ประจําปีการศึกษา 2555

เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556  
1.1-2-3 เว็บไซต์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
1.1-3-2 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
1.1-4-1 แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561)สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
1.1-4-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
1.1-4-3 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.1-5-1 รายงานแผนและผลการปฏิบัติการประจําปี 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

1.1-6-1 หนังสือท่ี ศธ.0513.20102(4)/ว 0673 ลงวันท่ี 1 เมษายน  2556 เร่ือง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม 2555–มีนาคม 2556) 

1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 5/2556  
เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม  2556 วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา วาระท่ี  4.7 การรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  2556  คร้ังท่ี 1 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) 

1.1-6-3 หนังสือท่ี ศธ.0513.20102(4)/ว 2083 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2556 เร่ือง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ไตรมาสท่ี 3   

1.1-6-4 หนังสือท่ี ศธ.0513.20102(4)/ว 2374 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2556 เร่ือง การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ไตรมาสท่ี 4  

1.1-6-5 คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี 23/2556 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความสําเร็จ ของ
แผน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2556 

1.1-6-6 ข้อเสนอแนะการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํปี สาํนักงานวิทยาเขตกําแพงแสนจากคณะกรรมการประเมิน
ความสําเร็จของแผน ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.20102(4)/084 ลงวันท่ี  12 กุมภาพันธ์ 2557 

1.1-6-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 27
กุมภาพันธ์ 2557 วาระท่ี 4.8 การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(ตุลาคม 2555 ถึงกันยายน 2556)  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

1.1-7-1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (รอบ 12 เดือน) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-7-2 รายงานการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ 
ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20102 (4)/084 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2557  

1-1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2557 

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 8/2556 เม่ือวันท่ี 24
ตุลาคม 2556 วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง วาระท่ี 3.8 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 

1.1-8-2 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
1.1-8-3 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 -  กันยายน 2557)  

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
1.1-8-4 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตุลาคม 2556 -  กันยายน 2557)  

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน   
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องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ที่สนับสนุน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือวางแผนการให้บริการ พร้อม
ทั้งดําเนินงานตามแผนและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนดําเนินการ 
จํานวน 85 โครงการ นอกจากน้ี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนยังมีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิ ติทาง
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีส่วนร่วมและมีการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและมีความปลอดภัย อีกทั้งจัดพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้นิสิตและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ               
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ี หน่วย 

  
  
  

เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 
คะแนนผลการ

ประเมิน 
หมาย
เหตุ 

2556 2557
  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลพัธ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั 4.731 4.732 

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร 

ค่าเฉลี่ย 4.20 -  
  

69,833.59
4.19 

79,989.97
4.20 

4.19 4.20
16,659 19,064

2.2 ระดับความสําเร็จของ
การให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ  5  - 5 5 5.00 5.00

*2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5  -  5 5 5.00 5.00

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ (มก.)

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 4.20  

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด         
85 โครงการ มีค่าเฉล่ีย 4.20 

  โครงการ 
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย 
ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ  
การเขียนรายงานการประชุมแบบมืออาชีพ" 

36 4.14 149.04

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ
การเขียนรายงานการประชุมแบบมืออาชีพ" รุ่นท่ี 2 

42 4.17 175.14

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ
การเขียนรายงานการประชุมแบบมืออาชีพ" รุ่นท่ี 3 

38 4.15 157.70

4 โครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน หน่วยพัฒนาเด็กเล็ก 75 4.04 303.00
5 โครงการอาหารปลอดภัย 108 4.41 476.28
6 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ประจําปี 2557 99 4.43 438.57
7 โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจําปี 2556 และเทศกาลชวนแม่ดูนาข้าว 

ข้าวปลามากมาย 
248 3.92 972.16

8 โครงการเที่ยวไม่ไกล  ไปกําแพงแสน  454 4.35               1,974.90 
9 โครงการอบรมหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน เพ่ือการ

บริหารองค์กร ประจําปีงบประมาณ 2557 
44 3.95                 173.80 

10 กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กองธุรการ (กําแพงแสน) ประจําปี  2556 

129 4.05                 522.45 

11 กิจกรรมการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าตลาด
นัดวันพุธ ประจําปีการศึกษา 2556 

70 3.77                 263.90 

12 กิจกรรมการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจําปีการศึกษา 2556 

53 4.18 221.54

13 โครงการพัฒนาหอพักนิสิต (ของนิสิต) 300 3.56 1,068.00

14 โครงการพ่ีน้องคล้องสัมพันธ์ 467 3.91 1,825.97

15 โครงการสัมมนาคณะกรรมการหอพัก 42 4.29 180.18

16 โครงการศึกษาดูงานหอพัก (ในสถาบันอุดมศึกษา) 50 4.10 205.00

17 โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก 95 4.17 396.15
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  โครงการ 
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย 
ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

18 โครงการหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัย 23 3.26 74.98
19 โครงการกีฬาหอพักสัมพันธ์ 50 4.11 205.50
20 ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีของนิสิต ภาคต้น 2556  (คร้ังท่ี 2) 5 4.30 21.50
21 สานสัมพันธ์ผู้นํานิสิตกับผู้บริหาร 36 4.10 147.60
22 สร้างเสริมบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นํากิจกรรมนิสิต 43 4.23 181.89
23 รณรงค์วินัยจราจร 250 4.45 1,112.50
24 โครงการศูน ย์อํานวยการควบคุมกํากับ ดูแลกิจกรรมร้องเพลง

มหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ 
200 4.01 802.00

25 อบรมบันทึกหน่วยและตรวจสอบหน่วยชั่วโมงกิจกรรมนิสิต 2,315 4.15 9,607.25
26 โครงการสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนิสิต 6 4.54 27.24
27 โครงการดนตรีในสวน 125 4.00 500.00
28 โครงการปัจฉิมนเิทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 271 4.03 1,092.13
29 โครงการสัมภาษณ์นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 425 4.48 1,904.00

30 โครงการนิทรรศการเพ่ือสุขภาพ ภาคปลาย 432 4.54 1,961.28

31 โครงการแนะแนวการปรับตัวสําหรับนิสิตใหม่ 867 4.21 3,650.07
32 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย 46 4.21 193.66
33 โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าสู่โครงการกองทุนต้ังตัวได้ คร้ังท่ี 1  ศึกษา   

ดูงานสํานักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท 
Mike Food Model 

16 4.59 73.44

34 โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าสู่โครงการกองทุนต้ังตัวได้ คร้ังท่ี 2  ฝึกอบรม
อาชีพอิสระ 

42 4.66 195.72

35 โครงการส่งเสริมภาวะการมีงานทํา (ถนนอาชีพคร้ังท่ี 10) 203 4.18 848.54
36 โครงการพบผู้ปกครองและก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่  (พบผู้ปกครอง) 1,508 4.25 6,409.00
37 โครงการพบผู้ปกครองและก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่  (นิสิตปี 1) 3,145 4.21 13,240.45
38 โครงการพบผู้ปกครองและก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ (สําหรับนิสิตพ่ีเล้ียง) 156 4.22 658.63
39 โครงการพบผู้ปกครองและก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ (สําหรับอาจารย์พ่ี

เล้ียง) 
13 4.36 56.68

40 โครงการพบผู้ปกครองและก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ (สําหรับกรรมการ) 61 4.10 250.10
41 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 250 4.45 1,112.50
42 โครงการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 550 4.09 2,249.50
43 โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2556 
46 3.66                 168.36 

44 โครงการรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ประจําปี 2556 

106 4.04                 428.24 
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  โครงการ 
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย 
ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

45 โครงการสัมมนาอาจารย์ คร้ังท่ี 1 เร่ือง "การจัดการบริหารหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และการ
จัดทําข้อมูลในระบบ มคอ. ออนไลน์" 

126 4.17                 525.42 

46 โครงการสัมมนาอาจารย์ คร้ังท่ี 2 เร่ือง "การทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรและ
รายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" 

66 3.88                 256.08 

47 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

18 4.59                   82.62 

48 โครงการสัมมนาอาจารย์ คร้ังท่ี 3 เร่ือง "แนวทางและวิธีการ
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" 

67 3.97                 265.99 

49 โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 
คร้ังท่ี 1 เร่ือง "ระบบปรับปรุงอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา" 

84 4.04                 339.36 

50 โครงการสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 10 พิธีเปิดการ
ประชุม และการประชุมภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) งาน
เกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
(พิธีเปิด) 

41 4.25 174.25

51 โครงการสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 10 พิธีเปิดการ
ประชุม และการประชุมภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) งาน
เกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
(ภาคโปสเตอร์) 

188 4.01 753.88

52 โครงการอบรมสัมมนาด้านประกันคุณภาพ สําหรับอาจารย์และ
บุคลากร เร่ือง "การเขียนโครงการและการประเมินโครงการประกอบ
แผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 
2556" 

77 4.02                 309.54 

53 โครงการอบรม "เตรียมความพร้อมสําหรับการทํางาน" ให้แก่นิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 
2556 หลักสูตร "มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาชีพการงาน" 

659 4.02               2,649.18

54 โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต 481 4.33               2,082.73 
55 โครงการรับสมัครผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20% แรก 19 4.29                   81.51 
56 โครงการรับนิสิตตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ (โควตารับตรง) 208 4.10                 852.80 
57 โครงการก้าวสู่เคยู..เรียนรู้ล่วงหน้า (KU connect) 15 4.36                   65.40 
58 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ เร่ือง ตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน สําหรับสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ประจําปีการศึกษา 2557 

63 3.99                 251.37 
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  โครงการ 
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย 
ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

59 โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 
2557 

22 4.13 90.86

60 โครงการอบรมสัมมนาด้านประกันคุณภาพ สําหรับอาจารย์และ
บุคลากร (ใหม่) ประจําปี 2557 

56 3.95                 221.20 

61 โครงการสัมมาทิฐิคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2557 

12 4.02                   48.24 

62 โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
พบบุคลากรสายวิชาการ 

72 4.20                 302.40 

63 โครงการสัมมนาอาจารย์ คร้ังท่ี 4 เร่ือง "การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (KU-TQF)" 

55 4.23                 232.65 

64 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร 2 สกอ. (สําหรับ
ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพภายใน) 

39 4.37                 170.43 

65 การให้บริการงานอาคารสถานท่ี 60 4.21 252.60
66 การให้บริการงานบริการสาธารณูปโภค 60 4.52 271.20
67 โครงการมวลชนสัมพันธ์ 47 4.24 199.28
68 โครงการจัดไม้ประดับ 6 4.62 27.72
69 ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนท่ีภายในวิทยาเขตฯ 47 3.90 183.30
70 การให้บริการงานยานพาหนะและบริการเคร่ืองจักรกล 51 4.20 214.20
71 โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรต่าง ๆ 

สําหรับนิสิตเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ จํานวน 10 หลักสูตร 
251 4.49 1,126.99

72 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับครูโรงเรียนในโครงการ 9 บวร 
จํานวน 1 หลักสูตร 

35 4.60 161.00

73 โครงการการจัดการความรู้ เร่ือง “การจัดทําเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม 
Joomla” 

37 4.11 152.07

74 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ สําหรับนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 
"ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network" วันท่ี 9,11,16 
กันยายน 2556 

98 4.23 414.54

75 โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรต่างๆ
สําหรับบุคลากรและบุคคลท่ัวไป หลักสูตร “เทคนิคการดูแลเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน" 

25 4.51 112.75

76 โครงการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเพ่ือสุขภาพ 10 4.61 46.10
77 โครงการแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 39 3.95 154.05
78 โครงการสืบสานอนุรักษ์ ศิลปะ การป้องกันตัวแบบไทย 26 4.67 121.42



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน               หน้า 60 

  โครงการ 
จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย 
ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

79 โครงการส่งทีมวอลเลย์บอลแข่งขันรายการเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน 
ประจําปี 2556 

20 3.85 77.00

80 เดินว่ิง-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ "เกษตรกําแพงแสนมินิฮาลฟ์มาราธอน" คร้ังท่ี 2 585 4.32 2,527.20
81 เดิน-ว่ิงวิสาขะพุทธบูชา 2557 78 4.06 316.68
82 กีฬาบุคลากร ประจําปี 2557 624 4.24 2,645.76
83 โครงการแข่งขันกีฬาในงานเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556 384 4.41 1,693.44
84 การให้บริการอาคารสนามกีฬา 660 4.26 2,811.60
85 โครงการส่งทีมฟุตซอลแข่งขันรายการเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน คร้ัง

ท่ี 6 
13 3.74 48.62

 รวม 19,064 4.20 79,989.97

เกณฑ์การประเมิน   คํานวณค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 

          ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ        =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉล่ียกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                                                ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
         คะแนนทีไ่ด้         =       คะแนน 
 
           ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ =   79,989.97       
                    19,064   
         คะแนนท่ีได้  =   4.20  คะแนน 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 46,048.74 
4.11 

39,690.00 
4.14 

69,833.59
4.19 

4.11 
คะแนน 

4.14 
คะแนน 

4.19 
คะแนน 

4.20 ไม่บรรลุ - 
11,200 9,594 16,659

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

2.1 46,048.74 
4.11 

39,790.84 
4.12 

79,989.97
4.20 

4.11 
คะแนน 

4.12 
คะแนน 

4.20 
คะแนน 

4.20 บรรลุ - 
11,200 9,649 19,064
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุมแบบมืออาชีพ"
2.1-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุมแบบมืออาชีพ" 

รุ่นท่ี 2 
2.1-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุมแบบมืออาชีพ" 

รุ่นท่ี 3 
2.1-4 โครงการส่ือสัมพันธ์บ้าน หน่วยพัฒนาเด็กเล็ก
2.1-5 โครงการอาหารปลอดภัย 
2.1-6 โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ประจําปี 2557
2.1-7 โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจําปี 2556 และเทศกาลชวนแม่ดูนาข้าว ข้าวปลามากมาย 
2.1-8 โครงการเที่ยวไม่ไกล  ไปกําแพงแสน
2.1-9 โครงการอบรมหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน เพ่ือการบริหารองค์กร ประจําปีงบประมาณ 2557
2.1-10 กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการกองธุรการ (กําแพงแสน) ประจําปี  2556 

2.1-11 กิจกรรมการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดนัดวันพุธ ประจําปีการศึกษา 2556
2.1-12 กิจกรรมการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีการศึกษา 2556
2.1-13 โครงการพัฒนาหอพักนิสิต (ของนิสิต)
2.1-14 โครงการพ่ีน้องคล้องสัมพันธ์
2.1-15 โครงการสัมมนาคณะกรรมการหอพัก
2.1-16 โครงการศึกษาดูงานหอพัก (ในสถาบันอุดมศึกษา)
2.1-17 โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก
2.1-18 โครงการหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
2.1-19 โครงการกีฬาหอพักสัมพันธ์
2.1-20 ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีของนิสิต ภาคต้น 2556  (คร้ังท่ี 2)
2.1-21 สานสัมพันธ์ผู้นํานิสิตกับผู้บริหาร
2.1-22 สร้างเสริมบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้นํากิจกรรมนิสิต
2.1-23 รณรงค์วินัยจราจร 
2.1-24 ศูนย์อํานวยการควบคุมกํากับดูแลกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ 
2.1-25 อบรมบันทึกหน่วยและตรวจสอบหน่วยชั่วโมงกิจกรรมนิสิต
2.1-26 โครงการสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนิสิต
2.1-27 โครงการดนตรีในสวน 
2.1-28 โครงการปัจฉิมนเิทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
2.1-29 โครงการสัมภาษณ์นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

2.1-30 โครงการนิทรรศการเพ่ือสุขภาพ ภาคปลาย 

2.1-31 โครงการแนะแนวการปรับตัวสําหรับนิสิตใหม่
2.1-32 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-33 โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าสู่โครงการกองทุนต้ังตัวได้ คร้ังท่ี 1  ศึกษา   ดูงานสํานักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท Mike Food Model 

2.1-34 โครงการส่งเสริมนิสิตเข้าสู่โครงการกองทุนต้ังตัวได้ คร้ังท่ี 2  ฝึกอบรมอาชีพอิสระ 
2.1-35 โครงการส่งเสริมภาวะการมีงานทํา (ถนนอาชีพคร้ังท่ี 10)
2.1-36 โครงการพบผู้ปกครองและก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่
2.1-37 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
2.1-38 โครงการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.1-39 โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 

2556 

2.1-40 โครงการรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2556 

2.1-41 โครงการสัมมนาอาจารย์ คร้ังท่ี 1 เร่ือง "การจัดการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.) และการจัดทําข้อมูลในระบบ มคอ. ออนไลน์" 

2.1-42 โครงการสัมมนาอาจารย์ คร้ังท่ี 2 เร่ือง "การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" 

2.1-43 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

2.1-44 โครงการสัมมนาอาจารย์ คร้ังท่ี 3 เร่ือง "แนวทางและวิธีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรและรายวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" 

2.1-45 โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 คร้ังท่ี 1 เร่ือง "ระบบปรับปรุงอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษา" 

2.1-46 โครงการสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 10 พิธีเปิดการประชุม และการประชุมภาคโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) งานเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

2.1-47 โครงการอบรมสัมมนาด้านประกันคุณภาพ สําหรับอาจารย์และบุคลากร เร่ือง "การเขียนโครงการและการ
ประเมินโครงการประกอบแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2556" 

2.1-48 โครงการอบรม "เตรียมความพร้อมสําหรับการทํางาน" ให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 หลักสูตร "มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาชีพการงาน" 

2.1-49 โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต
2.1-50 โครงการรับสมัครผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20% แรก
2.1-51 โครงการรับนิสิตตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ (โควตารับตรง)
2.1-52 โครงการก้าวสู่เคยู..เรียนรู้ล่วงหน้า (KU connect)
2.1-53 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ เร่ือง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน สําหรับ

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2557 
2.1-54 โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน ประจําปี 2557 
2.1-55 โครงการอบรมสัมมนาด้านประกันคุณภาพ สําหรับอาจารย์และบุคลากร (ใหม่) ประจําปี 2557
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2.1-56 โครงการสัมมาทิฐิคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ประจําปี 2557 

2.1-57 โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พบบุคลากรสายวิชาการ 
2.1-58 โครงการสัมมนาอาจารย์ คร้ังท่ี 4 เร่ือง "การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (KU-TQF)"
2.1-59 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร2 สกอ. (สําหรับไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพภายใน)
2.1-60 การให้บริการงานอาคารสถานท่ี
2.1-61 การให้บริการงานบริการสาธารณูปโภค
2.1-62 โครงการมวลชนสัมพันธ์ 
2.1-63 โครงการจัดไม้ประดับ 
2.1-64 ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนท่ีภายในวิทยาเขตฯ
2.1-65 การให้บริการงานยานพาหนะและบริการเคร่ืองจักรกล
2.1-66 โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรต่าง ๆ สําหรับนิสิตเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 

จํานวน 10 หลักสูตร 
2.1-67 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับครูโรงเรียนในโครงการ 9 บวร จํานวน 1 หลักสูตร 

2.1-68 โครงการการจัดการความรู้ เร่ือง “การจัดทําเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla” 
2.1-69 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ สําหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ หลักสูตร "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network" วันท่ี 9,11,16 กันยายน 2556 
2.1-71 โครงการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรต่างๆ สําหรับบุคลากรและบุคคลท่ัวไป หลักสูตร

“เทคนิคการดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน" 
2.1-72 โครงการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเพ่ือสุขภาพ 

2.1-73 โครงการแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ
2.1-74 โครงการสืบสานอนุรักษ์ ศิลปะ การป้องกันตัวแบบไทย
2.1-75 โครงการส่งทีมวอลเลย์บอลแข่งขันรายการเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน ประจําปี 2556 
2.1-76 เดินว่ิง-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ "เกษตรกําแพงแสนมินิฮาลฟ์มาราธอน" คร้ังท่ี 2
2.1-77 เดิน-ว่ิงวิสาขะพุทธบูชา 2557
2.1-78 กีฬาบุคลากร ประจําปี 2557
2.1-79 โครงการแข่งขันกีฬาในงานเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2556
2.1-80 การให้บริการอาคารสนามกีฬา
2.1-81 โครงการส่งทีมฟุตซอลแข่งขันรายการเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน คร้ังท่ี 6
2.1-82 แบบเก็บข้อมูลดิบ 2.1 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาํเร็จของการใหบ้ริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.)

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ

    2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

    3.  มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด

    4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ

    5.  มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป

ผลการดําเนนิงาน 
 ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการโดยมอบหมายให้

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทําการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ดังน้ี  
- กองธุรการ (กําแพงแสน) สํารวจความต้องการของผู้รับบริการเก่ียวกับการบริหารจัดการร้านค้า(2.2-1-1) 
- ศูนย์กีฬา กําแพงแสน สํารวจความต้องการของผู้รับบริการเก่ียวกับการให้บริการอาคารและสนามกีฬา 

(2.2-1-2) 
- กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) สํารวจความต้องการของนิสิตทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความ

ต้องการด้านการเรียนการสอน  2) ความต้องการให้บริการด้านเอกสาร  3) ความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี  4) ความต้องการด้านสภาพแวดล้อม  และ 5) ความต้องการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ (2.2-1-3)  

2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ับบริการ 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการวางแผนการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ตามข้อที่ 1 ดังน้ี 

- กองธุรการ (กําแพงแสน) ดําเนินการวางแผนจัดทําโครงการตลาดนัดปลอดฝุ่นโดยนําเข้าที่ประชุมของ
หน่วยงาน ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 (2.2-2-1) และมติที่ประชุมให้ดําเนินการจัดทําโครงการ
ตลาดนัดปลอดฝุ่น โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558)  (2.2-2-2 , 2.2-2-3)   
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- ศูนย์กีฬา กําแพงแสน   ดําเนินการวางแผนตามผลการสํารวจข้อที่  1 โดยนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬา กําแพงแสน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
(2.2-2-4) และมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ (2.2-1-2) 

- กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ได้มีการนําผลการสํารวจของผู้รับบริการในข้อที่ 1 มาวางแผนการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557  ซึ่งผลการสํารวจทั้ง 5 ด้าน นิสิตมีความต้องการด้าน
สภาพแวดล้อมโดยรวมเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด (2.2-2-5) โดยเน้นที่ อาคารสะอาด เรียบร้อยเหมาะแก่
การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.35  อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้รีบ
ดําเนินการด้านสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 1 และ 2 โดยได้ดําเนินการโครงการ 5ส.ในวันศุกร์ที่    
28 มีนาคม 2557 และล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อความปลอดภัย และสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เหมาะ
แก่การเรียนการสอน (2.2-2-6) 

3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการท่ีกําหนด 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนดําเนินการตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ ดังน้ี 
- กองธุรการ (กําแพงแสน) ได้ดําเนินโครงการตลาดนัดปลอดฝุ่น (ตลาดนัดวันพุธ) ซึ่งได้ดําเนินการลาด

ยางเพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง  การปรับพ้ืนถนนและลานจอดรถ  โดยได้ดําเนินการโรยหินกรวด  (2.2-3-1)  และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบๆ สถานที่ที่ดําเนินโครงการ (2.2-3-2) และมีการดําเนินการประกาศรับสมัครเอกชนเช่า
พ้ืนที่ประกอบการร้านค้าภายในอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (2.2-3-3 ) 

- ศูนย์กีฬา กําแพงแสน ได้ดําเนินการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการที่ได้
ดําเนินการสํารวจไปแล้ว และรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬา กําแพงแสน 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 (2.2-3-4) 

- กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้โดยจัดโครงการ 5 ส. ในวันศุกร์ที่ 
28 มีนาคม 2557 ซึ่งบุคลากรกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) เจ้าหน้าที่ และพนักงานทําความสะอาด ช่วยกัน
ทําความสําอาดบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์เรียนรวม 1 และ2 และช่วยกันทําความสะอาดบริเวณห้องเรียน และ   
ลานเอนกประสงค์ ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
3/2557 เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 (2.2-3-5)    ในวันที่ศุกร์ที่  28 มีนาคม 2557 และดําเนินการล้าง
เครื่องปรับอากาศเพ่ือสร้างความปลอดภัยและสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอน  โดยกองบริการ
การศึกษา (กําแพงแสน) ด้านความต้องการของผู้ใช้บริการของนิสิต  (2.2-3-6) 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
สาํนักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  

และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน ดังน้ี 
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- กองธุรการ (กําแพงแสน) ได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  
3.81  อยู่ในระดับดี  (2.2-4-1) 

- ศูนย์กีฬา กําแพงแสน ได้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ (2.2-1-2) ความ     
พึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการอาคารสนามกีฬา  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย  4.26  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(2.2-4-2) 

- ด้านความต้องการของผู้ใช้บริการของนิสิต  ได้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสภาพแวดล้อม ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.05 อยู่ในระดับดี     (2.2-4-3) 

5.  มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
จากการประเมินระดับความพึงพอใจของการให้บริการตามความต้องการของสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน พบว่ามีข้อเสนอแนะแต่ละด้านดังน้ี 
- กองธุรการ (กําแพงแสน) โดยงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดําเนินการนําข้อเสนอแนะผู้รับบริการ

เข้าพิจารณาในการประชุมงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 2/2556 วันที่ 1 สิงหาคม 2556  
ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและร่วมกันแก้ไขโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบเสนอโครงการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ตลาดนัดดงยูคา บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (2.2-5-1 , 2.2-2-3) 
และมีการบรรจุลงในแผนคําของบประมาณเงินรายได้ประจําปี 2558 เพ่ือก่อสร้างห้องสุขาในพ้ืนที่ตลาดนัดต่อไป 
(2.2-5-2) 

- ศูนย์กีฬา กําแพงแสน มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานของโครงการการให้บริการอาคารสนาม
กีฬาปีการศึกษา 2556 (2.2-1-2) และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามจากการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการอาคารสนามกีฬาและประมวลข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่สําคัญ (2.2-4-2) มา
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในรอบปีถัดไป โดยนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 (2.2-5-3) ซึ่งประเด็นข้อเสนอแนะจากการประเมินที่นํามา
ปรับปรุง คือ 1.) การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการให้บริการ  2.) การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่  3.) การให้
คําแนะนําและให้ข้อมูลต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ และจากข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1.) ควรเพ่ิม
จํานวนสนามแบดมินตันให้เพียงพอต่อการให้บริการ  2.) ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสนามเทนนิสให้มีสภาพเรียบร้อย 
3.) ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  4.) จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ีเอนกประสงค์ของแต่ละสนามกีฬาไว้ให้บริการ  5.) จัดหาอุปกรณ์กีฬาสําหรับให้ยืมช่ัวคราวให้เพียงพอ  
และ 6.) จัดลานจอดรถบริเวณสระว่ายนํ้าให้เพียงพอ   

- กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) มีการนําข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการโดยนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 
2557 จากการสํารวจมีข้อเสนอแนะให้มีการตีเส้นจราจรเพ่ือความสวยงานและความปลอดภัยของนิสิต ที่ประชุม
พิจารณาและมีมติควรดําเนินการด้านสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม1 และ 2 ต่อไป (2.2-5-4)  
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
5

คะแนน 
5

คะแนน
5

คะแนน 
5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
5

คะแนน 
5

คะแนน
5

คะแนน 
5 ข้อ บรรลุ - 

หมายเหตุ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-1 รายงานผลการสาํรวจความต้องการของผู้รับบริการกองธุรการ (กําแพงแสน) ประจําปีการศึกษา 2556
2.2-1-2 รายงานสรุปผลการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2556
2.2-1-3 สํารวจความต้องการของนิสิตต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

2.2-2-1 รายงานการประชุมงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คร้ังท่ี 2/2555 วันท่ี 10 กันยายน 2555
2.2-2-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558)
2.2-2-3 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ-จัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2.2-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬา กําแพงแสน คร้ังท่ี 2/2557 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 

2557 
2.2-2-5 สรุปผลการสํารวจความต้องการของนิสิตต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

คร้ังท่ี 3/2557 วันท่ี 26 มีนาคม 2557 
2.2-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  

คร้ังท่ี 2/2557 วันท่ี 26 มีนาคม 2557 

2.2-3-1 ขออนุมัติโครงการตลาดนัดปลอดฝุ่น (ตลาดนัดวันพุธ) ประจําปีงบประมาณ 2556 
2.2-3-2 ภาพการดําเนินการปรับปรุงตลาดนัด
2.2-3-3 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า
2.2-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬา กําแพงแสน 

คร้ังท่ี 3/2557 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2557 
2.2-3-5 ขออนุมัติหลักการจัดทําโครงการ 5ส.
2.2-3-6 ขออนุมัติหลักการล้างเคร่ืองปรับอากาศกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) และอาคารศูนย์เรียนรวม 1 

และ 2 

2.2-4-1 รายงานสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการตลาดนัดวันพุธ 
2.2-4-2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการอาคารสนามกีฬา 

ปีการศึกษา 2556 
2.2-4-3 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

คร้ังท่ี 2/2557 วันท่ี 26 มีนาคม 2557 

2.2-5-1 รายงานการประชุมงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คร้ังท่ี 2/2556 วันท่ี 1 สิงหาคม 2556
2.2-5-2 คําของบประมาณเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. 2558
2.2-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬา กําแพงแสน คร้ังท่ี 3/2557 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557
2.2-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

คร้ังท่ี 3/2557 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

    2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

    3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

    5.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนนิงาน 
 ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน ครบ 5 ข้อ ดังน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทีก่่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานโดยให้

ความสําคัญต่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือสร้างจิตสํานึกและค่านิยม
ที่ดีงาม รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสํานักงาน      
วิทยาเขตกําแพงแสน หรือวิทยาเขตดําเนินการ โดยแบ่งกิจกรรมทั้งหมด 4 ด้าน (2.3-1-1) 

1) ด้านกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ตระหนักถึงความสําคัญด้านวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา  โดย

ดําเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา ดังน้ี 
- กิจกรรมหล่อเทียน จํานําพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 บริเวณ อาคารเรือนธรรม จํานวน

ทั้งสิ้น 16 ต้น เพ่ือถวายให้แก่วัดในโครงการ 9 บวร จํานวนทั้งสิ้น 16 วัด  
- กิจกรรมแห่เทียนจํานําพรรษา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดยความร่วมมือของบุคลากรสํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงแสน ในการตกแต่งประดับต้นเทียน การจัดขบวนแห่เทียนไปยังวัดต่างๆ ในโครงการ 9 บวร 
จํานวนทั้งสิ้น 16 วัด 
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- กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557  ในวันที่ 4 เมษายน 2557  
บริเวณ สระพระพิรุณโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการสรงนํ้าพระพิรุณ การสรงน้ําพระพุทธรูป  การรดนํ้าดําหัว
ผู้ใหญ่  ก่อพระเจดีย์ทราย กิจกรรมพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 

- กิจกรรมการรณรงค์ใส่ผ้าไทย โดยสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน สนับสนุนให้บุคลากรแต่งกายชุดผ้า
ไทยในวันพุธและแต่งกายในชุดม่อฮ่อม ในทุกวันศุกร์เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทย 

- กิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 
2556 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  

2) กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย   
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตระหนักถึงความสําคัญภูมิปัญญาไทย ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจ โดยจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจําปี 2556 ซึ่งให้
บุคลากรและนิสิตช่วยกันดํานา ปลูกข้าว ณ บริเวณทุ่งนาไพร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 และมีการดําเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยชาวนาโดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก ได้รับความรู้เรื่องข้าวไทย โดย
การจัดกิจกรรมการดํานา  การสาธิตการทํานาแบบด้ังเดิม ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมข้าวไทย ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจสําคัญ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและบุคลากรจากสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ือง  

3) กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ร่วมกับ    

กรมป่าไม้  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากร
ภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนและบุคคลภายนอกในการร่วมกันปลูกต้นไม้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4) กิจรรมตามแผนการดําเนินงานประจําปี 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนได้ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมภายในสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน โดยมีการกําหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกวัฒนธรรมอันดีงามไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
ได้แก่ การให้ความเคารพผู้ใหญ่ การปฏิบัติประเพณีอันดีงานของวิทยาเขตกําแพงแสน ความซื่อสัตย์สุจริต ความรัก
ในสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี  

- กิจกรรมขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ณ     
ห้องคอนเวนช่ัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

- กิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 34 ปี เมื่อวันที่      
12 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสระพระพิรุณ  

- กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการท่ีดี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องคอนเวนช่ัน 
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน               หน้า 71 

- กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในมหา
มงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ เวทีกลางหน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 1 

- กิจกรรมวันปีใหม่  ประจําปี  2557 วันที่  26 ธันวาคม  2556 ณ  ห้องคอนเวน ช่ัน  อาคาร           
ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

- กิจกรรมสถาปนาสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 12 ปี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 
 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี         
ความสุนทรีย์ 
สํานักงานวิทยาเขตกกําแพงแสน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี ความสะอาดถูก

สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรียภาพ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของบุคลากร นิสิต 

และบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยโดยมีการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณประตูทางเข้าออกทั้ง 4 ประตู 

เพ่ือป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ นิสิต และบุคลากร (2.3-2-1 , 2.3-2-2)  นอกจากน้ียังได้

ดําเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิดและเพิ่มจุดต้ังถังดับเพลิง สําหรับห้องห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ห้องระบบเครือข่าย 

(Server) (2.3-2-3 , 2.3-2-4) นอกจากน้ีมีการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือคอยดูแลความปลอดภัยของ

นิสิต บุคลากร และทรัพย์สินของทางราชการ (2.3-2-5) ดําเนินการจัดโครงการ Zero Death เพ่ือลดจํานวน

อุบัติเหตุและการเสียชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยมีผลทางสถิติการเกิดอุบัติเป็นประจําทุกเดือน (2.3-2-6 , 2.3-2-7) 

โครงการตีเส้นจราจรเพ่ือสร้างการแบ่งเส้นทางการจราจรให้ชัดเจนเป็นการสร้างทัศนวิสัยทัศน์ที่ดีในการขับขี่     

(2.3-2-8) มีการดําเนินงานโครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU - Green Campus) (2.3-2-9) โดยคํานึงถึง 

- Green คือ ความสวยงามเขียวชอุ่มของมหาวิทยาลัย 

- Clean คือ ความสะอาดถูกสุขลักษณะ 

- Safety คือ ความปลอดภัย 

- Healthy คือ ความมีสุขภาพดี 

- Wealthy คือ ความรํ่ารวยด้านวัฒนธรรมการมีทุนชีวิตที่ดี 

การดําเนินการด้านความสะอาดภายในหน่วยงานโดยมีการวางแผนตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ได้แก่

โครงการ 5ส. (2.3-2-10) ซึ่งให้ทุกหน่วยงานดําเนินงานด้านการรักษาความสะอาดอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งยังมีการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือให้เกิดความสวยงามและมีสุนทรียภาพเหมาะแก่การปฏิบัติงาน (2.3-2-11) 
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3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีกิจกรรม

ต่างๆ ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ร่วมกับกรมป่าไม้     

(2.3-3-1) การประหยัดพลังงานโดยการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการพลังงาน (2.3-3-2) มีการติดป้ายรณรงค์การ

ประหยัดพลังงานบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม หอพักนิสิต และห้องนํ้าภายในวิทยาเขตกําแพงแสน (2.3-3-3) มีการ

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และเป็นการช่วยลดการใช้กระดาษ 

เช่น การใช้ระบบรับเข้าศึกษาต่อโดยผ่านระบบออนไลน์ที่หน้าเว็ปไซต์กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/  (2.3-3-4)  การนําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) มาใช้ในงาน

ด้านเอกสารท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเงิน (2.3-3-5) และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพ้ืนที่ของสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสนเพ่ือความสวยงาม และสร้างความสุนทรียภาพในการทํางานของบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก เช่น 

การตัด ตกแต่ง สนามหญ้าเป็นตัวอักษรเพ่ือต้อนรับนิสิตใหม่ (2.3-3-6) การปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานและ

สวนต่างๆ ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน 

   ปรับภูมิทศัน์หน้าหน่วยงานบํารุงรักษาสนามและไม้ประดับ รวมทั้งบริเวณโดยรอบ 

 ขณะดําเนินงานต.ค. 56 ดําเนินงานแล้วเสร็จ 24 ต.ค. 56

 

 

   ปรับภูมิทศัน์หน้าอาคารชูชาติกําภู 15 ม.ค. 57 
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   สวนภายในวิทยาเขตกําแพงแสน 
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4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสมํ่าเสมอ  
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนจัดให้มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือให้กับนิสิตและบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ โดยจัดให้มีพ้ืนที่สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ (2.3-4-1 , 2.3-4-2)  ดังน้ี 
- สระพระพิรุณจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมแห่เทียนจํานําพรรษา กิจกรรมวางพวงมาลา

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 34 ปี กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่นิสิตและ
บุคลากรดีเด่น และดําเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557 (2.3-4-3) เป็นต้น 

- สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดสถานท่ีสําหรับประเพณี
ลอยกระทง ประจําปี 2556   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตําบลกําแพงแสน   กิจกรรมดนตรีในสวน 
(2.3-4-4) เป็นต้น 

- อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น  
กิจกรรมขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการประจําปี พ .ศ. 2556 กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ ดี     
กิจกรรมปีใหม่สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2557 (2.3-4-5) เป็นต้น 

- ลานกิจกรรมหน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 1  ใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น  กิจกรรมจุดเทียนชัย
ถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวา
มหาราช  กิจกรรมแสดงวัฒนธรรมในงานเกษตร กําแพงแสน ประจําปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556 
(2.3-4-6) เป็นต้น 

- ทุ่งนาไพร ใช้ในการดําเนินกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เก็บเก่ียววันพ่อประจําปี 2556 (2.3-4-7) 
- ลานหน้าอาคารชูชาติ กําภู  ใช้ในการดําเนินกิจกรรมสถาปนาสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 

12 ปี (2.3-4-8) เป็นต้น 
- ค่ายมวย ศ.ทุ่งสมบัติ อาคารพละศึกษา ใช้ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์

ศิลปะป้องกันตัวแบบไทย (ตลอดทั้งปี ยกเว้นวันหยุดราชการ) (2.3-4-9) 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร  และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
     จากการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการดําเนินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เท่ากับ 3.95 จากคะแนนเต็ม 5 และระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การดําเนินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนในภาพรวม 
เท่ากับ 3.96 ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นที่ 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  
(2.3-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556

2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556

2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ -

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-1 ภาพกิจกรรม 
- ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
- ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
- ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- การแผนการดําเนินงานประจําปี

2.3-2-1 รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการความปลอดภัยประจําเดือน
2.3-2-2 ภาพกิจกรรมการอํานวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยและจัดระเบียบด้านการจราจร 
2.3-2-3 ขออนุมัติจัดซ้ือและติดต้ังกล้องวงจรปิดในปีงบประมาณ 2557
2.3-2-4 การติดต้ังถังดับเพลิงสําหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องระบบเครือข่าย (Server) 
2.3-2-5 การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย
2.3-2-6 สรุปรายงานเหตุการณ์ประจําเดือน
2.3-2-7 รายงานสรุปแบบสอบถามเรื่อง การปรับเปลี่ยนช่องทางเดินรถจักรยานยนต์ให้ว่ิงช่องขวา 
2.3-2-8 โครงการ/กิจกรรม การตีเส้นจราจร
2.3-2-9 โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU - Green Campus)
2.3-2-10 โครงการ 5ส. 
2.3-2-11 ภาพถ่ายการปรับปรุงภูมิทัศน์

2.3-3-1 โครงการปลุกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร่วมกับกรมป่าไม้
2.3-3-2 คณะกรรมการจัดการพลังงาน
2.3-3-3 ภาพถ่ายป้ายรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน
2.3-3-4 หน้าเว็ปไซต์ http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
2.3-3-5 คู่มือการใช้งานระบบ E-Office
2.3-3-6 ภาพสนามหญ้า KU74
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
2.3-4-2 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานท่ี
2.3-4-3 ภาพกิจกรรมการใช้พ้ืนท่ีบริเวณสระพระพิรุณ
2.3-4-4 ภาพกิจกรรมการใช้พ้ืนท่ีบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
2.3-4-5 ภาพกิจกรรมการใช้พ้ืนท่ีบริเวณอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
2.3-4-6 ภาพกิจกรรมการใช้พ้ืนท่ีบริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 1   
2.3-4-7 ภาพกิจกรรมการใช้พ้ืนท่ีบริเวณทุ่งนาไพร
2.3-4-8 ภาพกิจกรรมการใช้พ้ืนท่ีบริเวณลานหน้าอาคารชูชาติ กําภู 
2.3-4-9 ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมมวยไทย ศ.ทุ่งสมบัติ

2.3-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี  ในรอบปีการศึกษา  2556  ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินงาน         
ตามหลักการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกับหน่วยงานภายในอย่างทั่วทั้งองค์กร      
ทั้งในด้านการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนก็ได้ดําเนินการการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ทํางานน้อยได้เรียนรู้รุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์การทํางานสูงนํามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีอีกด้าน
บริหารความเสี่ยงก็ได้บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจที่คาดว่าจักเป็นความเสี่ยงของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ก็ได้จัดทําเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี และ
สิ่งสําคัญที่ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ให้ความสําคัญเป็นที่สุด ในเรื่องการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านการศึกษาที่สูงขึ้น  จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือเป็นแผนในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน      
ที่ช่วงอายุงานได้มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพ อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้การทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น   

 ดังน้ัน ในรอบปีการศึกษา 2556 จึงทําให้ผลการดําเนินงานด้านการบริหารและการจัดการ มีผลการ
ประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  ดีมาก   ส่วนผลการประเมินของ             
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียด ดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)    ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00 

*3.1 ภาวะผู้นํ าของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 - 7 7 5.00 5.00

*3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 - 5 5 5.00 5.00 

*3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 - 6 6 5.00 5.00 

*3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 - 7 7 5.00 5.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

95 -
253.00

86.94 
253.00

86.94 

5.00 5.00

291.00 291.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1)
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

    2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

    3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

    4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

    5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

    6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

    7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
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ผลการดําเนนิงาน 

 ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน ครบ 7 ข้อ ดังน้ี 
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับอย่างครบถ้วนดังน้ี 
- แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555  เพ่ือกําหนด
ทิศทางและพัฒนาการบริหารงานตามนโยบายและตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
(3.1-1-1) 

-  กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน ไว้อย่างชัดเจน (3.1-1-2) 

-  คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนได้ประเมินการบริหารงานของตนเอง มีผลการ
ประเมินเฉลี่ย 3.98 ระดับดี และได้นําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์สํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice (3.1-1-3)  

- มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1/2556 
เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน 2556 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2557 (3.1-1-4) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน    
 หลังจากที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามคําสั่งที่  
1237/2556 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556 ต้ังแต่วันที่ 13  มีนาคม 2556 ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ได้ดําเนินการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ.
2552-2561) (3.1-2-1) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) (3.1-2-2) และได้
ดําเนินการกําหนดแผนกลยุทธ์และแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (3.1-2-3) ที่
ครอบคลุมตามภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้แก่ แผนงานการจัดการเรียนการสอน แผนงานพัฒนา
นิสิต แผนงานบริการวิชาการ แผนงานพัฒนาบุคลากร แผนงานบริหารจัดการ แผนงานประกันคุณภาพ และ
แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน และถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับได้
รับทราบแนวทางการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในโครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2556 (3.1-2-4) โครงการผู้บริหารพบบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
เรื่อง นโยบาย แผน และผลการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 (3.1-2-5) และโครงการสัมมาทิฐิบุคลากร
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2556 (3.1-2-6) 
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 -  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้นําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาขึ้นให้ทุกวิทยาเขตได้นําไปใช้ (3.1-2-7) อาทิ ระบบสารสนเทศนิสิต  ระบบการบริหารงานพัสดุ ERP ระบบ

ประเมินอาจารย์ผู้สอน  ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ฯลฯ  ระบบสารสนเทศที่สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนและ

หน่วยงานภายในที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและตัดสินใจ (3.1-2-8) อาทิ ระบบฐานข้อมูล

บุคลากร  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  ระบบฐานข้อมูลแผนงาน ระบบสารสนเทศที่กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 

พัฒนาขึ้นอาทิ ระบบออกเลขหนังสือราชการ ระบบลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายนอก ระบบการเข้าอยู่หอพัก

นิสิต ระบบออกใบเสร็จรับเงินค่านํ้าค่าไฟของนิสิตประจําหอพักนิสิต และระบบสารสนเทศที่กองบริการการศึกษา 

(กําแพงแสน)  พัฒนาขึ้นเพ่ือความรวดเร็ว สะดวก ในการบริหารจัดในเร่ืองการรับเข้าของนิสิตในโครงการต่าง ๆ 

ระบบการรับเข้านิสิต จํานวน 4 ระบบ เป็นต้น  

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 -  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมายทุกภารกิจทั้งด้านภารกิจหลัก
และภารกิจที่ได้รับตามนโยบายของวิทยาเขต ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
วาระที่ 2  จํานวน 3 ครั้ง (3.1-3-1)   

 -  มีการประชุมถกแถลง/ ติดตาม/ รายงานผลการดําเนินงานระหว่างผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนเป็นประจําทุกวันพุธของสัปดาห์ เพ่ือกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของแต่ละงาน (3.1-2-2) 

 -  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความสําเร็จของแผนของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
พิจารณา (3.1-3-3) 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
  - สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการมอบอํานาจหน้าที่ในการบริหารและการตัดสินใจแก่ผู้อํานวยการ 
4 กอง 2 ศูนย์ และการแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจร่วมกัน เช่น        
การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.1-4-1) การแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.1-4-2) การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.1-4-3) 

 -  มีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องการยุบหน่วยงานท่ีซ้ําซ้อน ในการประชุมการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 (3.1-4-4) พร้อมทั้งได้แจ้งให้บุคลากรทุกระดับได้
รับทราบถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และการบริหารงานในด้านต่าง ๆ 
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โดยเฉพาะในเรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากร โครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสํานักงานวิทยากําแพงแสน เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2556 (3.1-4-5) 

 -  มีการนํากระบวนการปรับลดขั้นตอนการบริหารงานให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว เพ่ือเป็นการประหยัด
ทรัพยากร โดยนําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (3.1-4-6) มาใช้ในการบริหารงานของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
อย่างเต็มรูปแบบยกเว้นเอกสารด้านการเงิน และด้านกฎหมาย  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

-  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ตระหนักในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนโดยผู้อํานวยการสํานักงาน      
วิทยาเขตกําแพงแสน ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นนักบริหาร สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“นักบริหารระดับต้น”เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวิชาการ1 
โดยมีเกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้างานภายใน 4 กอง 2 ศูนย์ จํานวน  48 คน (3.1-5-1) 

 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี 

6.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนมีการกําหนดนโยบายใน  
การปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (3.1-6.1-1) โดยผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในการประชุมถกแถลง
ของหัวหน้างาน ผู้อํานวยการ 4 กอง 2 ศูนย์ และตารางติดตามงาน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2556 
(3.1-6.1-2) 
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6.2 หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานในด้านภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย อย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการประเมิน
ความสําเร็จของแผน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.1-6.2-1) 

 - มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบงบประมาณ ระบบฐานข้อมูล
นิสิต ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ระบบการลงเวลามาปฏิบัติราชการโดยเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ (3.1-6.2-2) เป็นต้น 

6.3  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนได้คํานึงถึง การให้บริการ
แก่อาจารย์ในด้านการเรียนการสอน โดยกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) ได้ทําการสํารวจความต้องการของ
อาจารย์ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ได้จากรายงานสรุปความต้องการใช้บริการอาคารเรียนรวมกองบริการ
การศึกษา (กําแพงแสน) เมื่อปีการศึกษา 2555  และนําผลสรุปความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา ใน
เรื่องห้องเรียนไม่เพียงพอกับจํานวนนิสิตที่เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 255 ซึ่งก็ได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 เพ่ือให้เพียงพอกับจํานวนนิสิตที่เพ่ิมขึ้นขณะน้ีได้มี
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน (3.1-6.3-1) 

-  การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่ facebook สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน https://www.facebook.com/kpskuoffice 

-  เว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.kps.ku.ac.th/v5  บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์  http://www.kps.ku.ac.th/mailgroupkps/pr/news1-11042014.jpg 

-  แผ่นพับโครงการ 9 บวร (3.1-6.3-2) 
6.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ตระหนักถึงภาระความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการ มีการ
บริหารจัดการและส่งเสริมผลักดันการดําเนินงานด้านต่างๆ ดังปรากฏในการรายงานผลดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.1-6.4-1) และเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และแก่ชุมชน โดยเฉพาะบุคลากรและนิสิตภายในวิทยาเขต มีการแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหาร 
มก.กพส. (3.1-6.4-2) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับโรงพยาบาลกําแพงแสนนําเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าฉีด  
พ่นนํ้ายาฆ่าเช้ือในจุดที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ และไล่แมลงวันโดยรอบโรงอาหารกลาง 1 และ
นนทรีฟู๊ด พร้อมได้ให้คําแนะนําแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะเช้ือเกิดขึ้นโดยรอบบริเวณ การ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้ถูกสุขลักษณะโดยการตรวจหาเช้ือของสารปนเป้ือนในอาหาร ร้านอาหารภายใน    
วิทยาเขตกําแพงแสนทุกร้าน และร้านค้าภายในตลาด ภาพประกอบ (3.1-6.4-3) และการปรับปรุงพ้ืนที่ตลาดนัดให้
มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ภาพประกอบ (3.1-6.4-4) 
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ฉีดพ่นนํ้ายาฆา่เช้ือในจดุท่ีอาจเป็นสาเหตุให้เกดิโรคอาหารเป็นพิษ และไล่แมลงวันโดยรอบ 
โรงอาหารกลาง 1 และนนทรีฟู๊ด  เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556

 

 

 

โครงการอาหารปลอดภัย กจิกรรมอบรมผูป้ระกอบการ  กิจกรรมตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหาร  
ร้านค้าในโรงอาหารหลัง 1  โรงอาหารนนทรีฟู๊ต   และร้านค้าตลาดนัดยูคา (3.1-6.4-3) 

 

โครงการปรับปรงุตลาดนัดไรฝุ้่น “ปรับปรุงดงยูคา”  (3.1-6.4-4) 
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ภาพจาก 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1470049853229596&set=a.1470049839896264.1073741831.100006737

851151&type=1&theater 

6.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีการบริหารงานโดยใช้หลัก
ความโปร่งใสในการบริหารอย่างชัดเจน 

-  มีการรายงานสถานภาพทางการเงินของสํานักงานวิทยาเขตกําพงแสน เสนอต่อผู้บริหารรับทราบ
เป็นประจําทุกเดือน (3.1-6.5-1) รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจําไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (3.1-6.5-2) และรายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2556  วาระที่ 4.5 รายงานเงินคงเหลือ (3.1-6.5-3) 

-  มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภายในสํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2348/2556 เรื่อง แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน (3.1-6.5-4) ทําหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล รายงาน ติดตาม การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี พัสดุ ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งได้รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 (3.1-6.5-5) ให้คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
พิจารณา  

-  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุราชการให้ตรงตาม
คุณสมบัติที่ต้องการ (3.1-6.5-6)  

-  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (3.1-6.5-7) ทั้งในเร่ืองเก่ียวกับบุคลากรและนิสิตเพ่ือ
ความเป็นธรรม 
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6.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เปิดโอกาสให้บุคลากร 
ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ        
การให้บริการของหน่วยงานภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน อาทิ 

-  การประเมินการบริหารงานของหัวหน้างานและผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. 

และผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน)  (3.1-6.6-1) 

-  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)  กองอาคารสถานที่

และยานพาหนะ (กําแพงแสน) (3.1-6.6-2) 

-  การประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.1-6.6-3) 

-  ประกาศผลการสรรหาผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนพนักงาน ผู้แทนลูกจ้างประจํา เพ่ือดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.1-6.6-4) 

6.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการกระจายอํานาจ

หน้าที่ในการตัดสินใจให้กับ 4 กอง 2 ศูนย์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีอํานาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน 

เพ่ือให้กระบวนการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูง คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย

การแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานชุดต่างๆ อาทิเช่น 

-  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.1-6.7-1) 

-  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการธุรการ (กําแพงแสน)  กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน)  ศูนย์กีฬา กําแพงแสน  (3.1-6.7-2) 

-  คําสั่งที่ 348/2556 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ลงวันที่ 30 

เมษายน 2556 (3.1-6.7-3) 

-  คําสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน (3.1-6.7-4) 

6.8  หลักนิติธรรม (Rule of Law) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนบริหารงานโดยยึดหลักการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2541 (3.1-6.8-1)  มีการใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด
ราคากลางและจําหน่ายครุภัณฑ์ ตามความในข้อ 155-157 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 (3.1-6.8-2) 

6.9  หลักความเสมอภาค (Equity) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนมีการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากร ทุก
ระดับและทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก โดยการสํารวจความต้องการพัฒนาหรือเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน อาทิเช่น 
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 -  การจัดทําแบบสํารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดทําแผนการบริหารพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.1-6.9-1) ที่เท่าเทียม และทั่วถึงตรงตาม
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกระดับต่อไป 

-  การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาในด้านทักษะวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานอยู่ เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ(3.1-6.9-2) 
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนช่วยวิชาการ เรื่องการ
เขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม (3.1-6.9-3) 

-  การจัดประชุมช้ีแจงให้กับบุคลากร ได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และสิทธิประโยชน์
ที่พึงจะได้รับ อาทิ สวัสดิการของพนักงานเงินรายได้ การบริหารงานพัสดุด้วยระบบ ERP (3.1-6.9-4) 

6.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนมีการบริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกัน
ในการปฏิบัติงานทั้งจากผู้รับบริการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นทิศทางเดียวกัน  อาทิเช่น การทําประชาพิจารณ์       
แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องคอนเวนช่ัน อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัย (3.1-6.10-1) 

7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผล     
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

จากผลการประเมินการบริหารงานของหน่วยงาน ในรอบปีการศึกษา 2555 ได้นําข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินผลไปปรับปรุงการบริหารงานของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  ให้แนวทาง
การแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ประจําปีการศึกษา 2555 (3.1-7-1) 

ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 

1. ควรมีการกระจายอํานาจไปท่ีกองและงานให้มาก
ท่ีสุด 

เสนอให้ทบทวนกฎระเบียบต่างๆ หรือข้อกฎหมาย 

2. ควรมีการวิเคราะห์เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานท่ีไม่มี
ความจําเป็นและเสียเวลาลง เพ่ือความรวดเร็วในการ
ให้บริการและการปฏิบั ติงานในหน้าท่ี (ทําท่ัวท้ัง
สํานักงานวิทยาเขต) 

เสนอให้มีข้ันตอนการลดขั้นตอนในภาพรวมของวิทยาเขต
กําแพงแสน เพ่ือให้การเสนอเรื่องไปยังวิทยาเขตบางเขน
รวดเร็วข้ึน 

3. ควรทําโครงสร้างสํ านักงาน วิทยาเขตใหม่ให้
คล่องตัวและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

ขณะนี้สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้างใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของ วิทยาเขตและ
โครงส ร้างกลางของมหา วิทยาลั ย  ตามน โยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-7-2) 
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4. ควรทําโครงการตั้งกองใหม่ สืบเนื่องจากภาพ
ทดลองครั้งก่อน เนื่องจากมีประโยชน์สูงมาก ในการ
สนองนโยบายและการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เป็นการทํางานเน้นเป็นพิเศษเฉพาะด้านในแต่ละส่วน
งานให้เกิดความชํานาญและเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ขณะนี้สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้างใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของ วิทยาเขตและ
โครงส ร้างกลางของมหา วิทยาลั ย  ตามน โยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-7-2) 

 สําหรับในปีการศึกษา 2556 การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน หัวหน้างานภายในสํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน มีผลการประเมินค่าเฉล่ีย 3.98 อยู่ในระดับดี จากการประเมินมีข้อเสนอแนะ 3 ข้อ และได้นําผล
การประเมินดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนในคร้ังต่อไป 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.1 6 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 
4

คะแนน 
4

คะแนน
5

คะแนน 
7 ข้อ บรรลุ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.1 5 ข้อ 3 ข้อ 7 ข้อ 
3

คะแนน 
2

คะแนน 
5

คะแนน 
7 ข้อ บรรลุ - 

หมายเหตุ :   
 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2555 

3.1-1-2 หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
3.1-1-3 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี

การศึกษา 2556 
3.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 1-2/2556  

และ คร้ังท่ี 1/2557 

3.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2552-2561) 

3.1-2-2 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)

3.1-2-3 แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

3.1-2-4 โครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์  2556 

3.1-2-5 ภาพประกอบ ผู้บริหารพบบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี  28 สิงหาคม 

2556 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ 

3.1-2-6 โครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม  2556  ภาพกิจกรรม

หน้าเว็บไซต์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

3.1-2-7 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ระบบสารสนเทศนิสิต 
- ระบบการบริหารงานพัสดุ  ERP 
- ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 

- ระบบการลงทะเบียนออนไลน์

3.1-2-8 ระบบสารสนเทศท่ีสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนและหน่วยงานภายใน พัฒนาข้ึนเอง 
- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
- ระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
- ระบบฐานข้อมูลแผนงาน 
- ระบบออกเลขหนังสือราชการ 
- ระบบลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายนอก 
- ระบบการเข้าอยู่หอพักของนิสิต 
- ระบบออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ําค่าไฟของนิสิตประจําหอพักนิสิต http://www.dbkps.kps.ku.ac.th/newdorm/ 
- ระบบการรับเข้านิสิต จํานวน 4 โครงการ

3.1-3-1 สรุปนโยบายและติดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน วาระท่ี 2 

ติดตามผลการดําเนินงาน 

3.1-3-2 รายงานการประชุมการถกแถลงคณะผู้บริหาร/ ตารางติดตามงาน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

ประจําปี พ.ศ. 2556-2557 

3.1-3-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความสําเร็จของแผน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
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3.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี 348/2556 ลว 30 
เมษายน 2556 

3.1-4-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนท่ี 409/2556  ลว 22 
พฤษภาคม 2556 บนเว็บไซต์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

3.1-4-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ ท่ี  946/2556 ลว 27 สิงหาคม 2556 บน
เว็บไซต์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

3.1-4-4 หนังสือเชิญประชุม เร่ือง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 
16 ธันวาคม  2556 

3.1-4-5 โครงการสัมมาทิฐิบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน วันท่ี 27 ธันวาคม  2556   

3.1-4-6 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ

3.1-5-1 กําหนดการและเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง เส้นทางสู่นักบริการ สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น”เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์  2557 ณ ห้องประชุมวิชาการ 
1 

3.1-6.1-1 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
3.1-6.1-2 รายงานการถกแถลงของหัวหน้างาน ผู้อํานวยการ 4 กอง 2 ศูนย์  และ ตารางติดตามงาน สํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2556  

3.1-6.2-1 รายงานความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน 

3.1-6.2-2 อ้างอิงเอกสารหมายเลข 3.1-2-7 และ 3.1-2-8  ภาพหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อ  ระบบฐานข้อมูล

บุคลากร ระบบฐานข้อมูลนิสิต ระบบงบประมาณ ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเคร่ืองสแกนนิ้ว 

3.1-6.3-1 ประกาศ มก. เร่ือง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน  

3.1-6.3-2 การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง

- เว็บไซต์ http://www.kps.ku.ac.th/v5/ 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- จดหมายประชาสัมพันธ์ http://www.kps.ku.ac.th/mailgroupkps/pr/news1-11042014.jpg 

- https://www.facebook.com/kpskuoffice 

- แผ่นพับโครงการ  9 บวร 

- facebookสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน https://www.facebook.com/kpskuoffice 
3.1-6.4-1 รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน  

3.1-6.4-2  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหาร มก.กพส.

3.1-6.4-3 โครงการอาหารปลอดภัย 
3.1-6-4-4 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีตลาดนัดยูคา  
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3.1-6.5-1 รายงานเงินคงเหลือของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
3.1-6.5-2 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจําไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
3.1-6.5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังท่ี   2/2556  

เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2556 วาระท่ี  4.5 รายงานเงินคงเหลือของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

3.1-6.5-4 คําสั่งท่ี 2348/2556 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก

3.1-6.5-5 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 -

2557  

3.1-6.5-6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ 

3.1-6.5-7 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

3.1-6.6-1 การประเมินการบริหารงานของหัวหน้างานและผู้อํานวยการ กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ และ

ศูนย์เทคโนสารสนเทศ มก.กพส. 

3.1-6.6-2 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) กองอาคารสถานท่ีและ  

ยานพหานะ (กําแพงแสน)   

3.1-6.6-3 รายงานผลการประเมินการบริหารงานของผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ปีการศึกษา  

2556 

3.1-6.6-4 ประกาศผลการสรรหาผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนพนักงาน ผู้แทนลูกจ้างประจํา เพ่ือดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน   

3.1-6.7-1 คําสั่ง 1678/2556 เร่ือง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

3.1-6.7-2 คําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกอง 3 กอง

3.1-6.7-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี 348/2556 

ลว 30 เมษายน 2556  

3.1-6.7-4 คําสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน

3.1-6.8-1 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2541 

3.1-6.8-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกําหนดราคากลางและจําหน่ายครุภัณฑ์  

3.1-6.9-1 สรุปผลการสํารวจความต้องการของบุคลากรในแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

3.1-6.9-2 โครงการอบรมสัมมนาด้านประกันคุณภาพสําหรับอาจารย์และบุคลากร เร่ือง การเขียนโครงการและ
การประเมินผลโครงการ วันท่ี 17 ธันวาคม 2556 http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/event/ 

3.1-6.9-3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายวิชาและสายสนับสนุนช่วยวิชาการ

3.1-6.9-4 การบริหารงานพัสดุด้วยระบบ ERP

3.1-6.10-1 ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน วันท่ี 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง

คอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังท่ี  1/2557 เม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ์  2557  ในวาระท่ี 4.4 รายงานผลการประเมินตนเอง 

3.1-7-2 การขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ. 7.2) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online)

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

   1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

   2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 

   3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

   4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

   5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู้ครบ 5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ทําการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ตามคําสั่งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2556 (3.2-1-1) และมีการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่  2 กันยายน 2556 (3.2-1-2) เพ่ือกําหนดประเด็นความรู้ที่เก่ียวการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน และเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ให้ดําเนินการจัด การจัดการความรู้ในเรื่อง หลักการ
เขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุมให้แก่บุคลากรภายในวิทยาเขตกําแพงแสนและบุคลากร
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สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่จักต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ และเป็น
ตัวอย่างแก่หน่วยงานต่าง ๆ ด้วย  ดังน้ันสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนจึงได้กําหนดการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ ในประเด็น การเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม  เป็นประเด็นที่ 1  และประเด็นที่ 2 
การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ที่  1 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ และยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ได้
มาตรฐาน 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้การดําเนินการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการความรู้สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนประจําปีงบประมาณ 2557 ตามที่ กําหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นํามาบรรจุเป็นแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน (3.2-2-1) ในประเด็นเรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม ในวันที่ 20 มีนาคม 
2557  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ผ่านการฝึกอบรม 
หลักสูตรเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1 – 3 และบุคลากรทั่วไปจาก
คณะ สํานัก สถาบัน (3.2-2-2) 

3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ ดีตามประเด็นความรู้ที่ กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ร่วมกับคณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ได้ดําเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้สําหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ประจําปีงบประมาณ 2557  เพ่ือแลกเปลี่ยน ซักถาม แนวปฏิบัติที่ถูกหลักและ นําเทคนิควิธีไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง (3.2-3-1) 

           

 วันที่ 20 มีนาคม 2557 เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม ณ ห้องประใหญ่   
ช้ัน 3 สํานักหอสมุด กําแพงแสน มีบุคลากรเข้าฟัง จํานวน 64 คน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับสูง 
ค่าเฉลี่ย 3.81  โดยเชิญบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอย่าง
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เช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเน้นให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและการจดรายงาน        
การประชุม และเป็นผู้เช่ียวชาญในเรื่องหลักภาษาไทย จํานวน 2 ท่าน  คือ  

1. นางชนากานต์ หมื่นนรินทร์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สํานักงานวิทยาเขตกําแพแสน ถ่ายทอด         
องค์ความรู้ในเรื่อง การเขียนหนังสือราชการ และการจดรายงานการประชุม และการร่างหนังสือราชการ   

2. ผศ.อรวรรณ ทองเพ่ิม  หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ถ่ายทอด
ความรู้ในเรื่อง หลักการใช้ภาษาไทยสําหรับราชการ หรือภาษาราชการ   
      ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้บันทึกวีดีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ดังกล่าว เผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาเขตกําแพงแสน และเผยแพร่แก่บุคคลกลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปที่ เว็บไซต์
http://www.youtube.com/watch?v=JxYA4_jLnCc 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ในเรื่อง การเขียนหนังสือราชการ
และการจดรายงานการประชุม อันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาในการปฏิบัติงานจริง โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในวันที่ 
20 มีนาคม 2557 จากวิดีโอที่ได้บันทึกไว้ (3.2-3-1) และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสนและ YOUTUBE http://www.youtube.com/watch?v=JxYA4_jLnCc นํามารวบรวมจัดทําเป็นคู่มือการ
เขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุมตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (3.2-4.1) 
และเผยแพร่ไว้ในระบบ e-office การจัดการความรู้ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  

5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา  ที่เป็น
ลายลักษณ์ อักษร  (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

จากการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการ  
จดรายงานการประชุม มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จํานวน 64 คน  ได้ทําการสํารวจการนําความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง  จํานวน  38 คน (3.2-5-1) จาการสรุปผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(3.2-5-2)  จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ 3 ด้าน ได้แก่ ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง  
ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และใช้ในการปฏิบัติงานของสังคมและชุมชน ส่วนใหญ่นําไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
ตนเอง ในเรื่องการร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ และการจดรายงานการประชุม และใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
5 

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 ข้อ บรรลุ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.2 2 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
2

คะแนน 
4

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 ข้อ บรรลุ - 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะการจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี 4/2556 ลว 15 มิถุนายน 2556 

3.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี   3/2556 

3.2-2-1 แผนการจัดการความรู้ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  ประจําปีการศึกษา  2556  

3.2-2-2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้สําหรับบุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุน 
กิจกรรมที่  1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง การเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม 
เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม  2557  ณ  สํานักหอสมุด กําแพงแสน 

3.2-3-1 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้สําหรับบุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ประสิทธิภาพ กิจกรรมท่ี  1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง การเขียนหนังสือราชการและการจดรายงาน
การประชุม เม่ือวันท่ี  20 มีนาคม  2557 ณ  สํานักหอสมุด กําแพงแสน 
 http://www.youtube.com/watch?v=JxYA4_jLnCc 

3.2-4-1 คู่มือการการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม    

3.2-5-1 

 

แบบสํารวจการใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน กิจกรรมท่ี 1 การเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการ
ประชุม เม่ือวันท่ี  20 มีนาคม57 จํานวน 38 คน 

3.2-5-2 รายงานสรุปผลการนําใช้ประโยชน์จากบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน กิจกรรมท่ี 1 การเขียนหนังสือราชการและการ
จดรายงานการประชุม เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 57 จํานวน 38 คน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6  ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผดิชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มผีลการดําเนินงานระบบริหารความเสี่ยง ครบ 6 ข้อ 
ดังน้ี 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ต้ังต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ตามคําสั่งที่ 7/ 2556 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 (3.3-1-1) และมีการประชุมเพ่ือวางแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 3 ครั้ง (3.3-1-2) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน 

 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนมีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เพ่ือกําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของสํานักฯ ซึ่งอยู่ในรายงานผลการประเมินความเสี่ยงของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน (3.3-2-1) และได้นําผลมาจัดทําแผนบริหารความเส่ียง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (3.3-2-2)  จํานวน 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ความเสี่ยง  ด้านการ
ปฏิบัติงาน และด้านทรัพยากร  

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ2 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสํานักงานวิทาเขตกําแพงแสน

ร่วมกันวิเคราะห์โครงการและกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง ผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนในตัวบ่งช้ีที่ผ่านเกณฑ์หรือตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด นํามาพิจารณา วิเคราะห์  จัดลําดับความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงซึ่งได้รายงานผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดทําเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ 2557 (3.3-3-1) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย และมอบหมายผู้เก่ียวข้องดําเนินการแก้ไข ลด และป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนประจําปีงบประมาณ 2557 (3.3-4-1) 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการกําจัดความเส่ียง ตามแบบติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.3-5-1) จากทั้งหมด จํานวน 11 เรื่อง ได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว จํานวน 9 เรื่อง  อยู่ในระหว่างดําเนินการ 2 เรื่อง 1)โครงการด้านอัคคีภัย 2)โครงการจัดหาซอฟต์แวร์
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ลิขสิทธ์ิสําหรับการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรต่างๆ และได้นําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 วาระเพื่อ
พิจารณา (3.3-5-2) 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนว่ยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 จากการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2557 ได้นํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนให้
ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติ 1) โครงการด้านอัคคีภัย ได้ดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย
ครบถ้วนทุกอาคาร ไม่ต้องนําไปบรรจุไว้แผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  2) โครงการจัดหา
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิสําหรับการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรต่างๆ นําไปบรรจุไว้ในแผน
บริหารความเส่ียงของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นแผนต่อเน่ือง เน่ืองจาก
โครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2557 (3.3-6-1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
4 

คะแนน 
4

คะแนน
5

คะแนน 
6 ข้อ บรรลุ - 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.3 5 ข้อ 3 ข้อ 6 ข้อ 
4 

คะแนน 
3

คะแนน 
5

คะแนน 
6 ข้อ บรรลุ - 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  

คร้ังท่ี 7/2556  วันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 

3.3-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 3 คร้ัง

3.3-2-1 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

3.3-2-2 แผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

3.3-3-1 แบบประเมินความเสี่ยงสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

3.3-5-1 แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.  2556   

3.3-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  

คร้ังท่ี 1/2557 วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 วาระท่ี 4.5 

3.3-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  

คร้ังท่ี 1/2557 วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 วาระท่ี 4.5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร (สกอ. 2.4) (ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online)

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มแีผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

    3.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

    4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้อง 

    5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

    6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

    7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการ ครบ 7 ข้อ ดังน้ี 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมภายใต้      
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีกระบวนการดําเนินการดังน้ี  

-  มีการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนท่ีจักต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่ รวมถึง
การวางแผนการใช้งบประมาณในการจ้างบุคลากร (3.4-1-1)  

-  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ทําหน้าที่ กําหนดนโยบายและจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต และดําเนินการ
ตามแผน (3.4-1-2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือดําเนินการจัดทํา
เป็นแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.4-1-3) และจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนด้วย 

-  มีการสํารวจความต้องการในการอบรม โดยทําการสํารวจไปยังบุคลากรทุกระดับ ทุกตําแหน่งของ
หน่วยงานทั้ง 4 กอง 2 ศูนย์ เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมขีด
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สมรรถนะขององค์กรและปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพของงานสู่บุคลากร และได้ทําการสรุปผลการสํารวจความ
ต้องการของบุคลากร (3.4-1-4) และนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรที่อบรมให้มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้ที่ตรงกับภาระงานที่ปฏิบัติ  
 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
เพ่ือกําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนและดําเนินการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  โดยคณะทํางานพัฒนา
บุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2556 (3.4-2-1) วาระที่ 4.3 พิจารณาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและความต้องการใน
การพัฒนาตนเองตามตําแหน่งหน้าที่ของกลุ่มบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ปีงบประมาณ 2557 
(แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน) ผลสรุปการสํารวจความต้องการพัฒนา
บุคลากรโดยจัดเรียงลําดับความต้องการ  โดยท่ีประชุมมีมติให้ความสําคัญในเรื่อง การพัฒนาความรู้ที่จักต้องเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียนคือ การเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ/การพูด
และการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันแก่บุคลากร  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ การพัฒนา
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ก็ได้ดําเนินการจัดโครงการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรในรอบปี
การศึกษานี้ ได้ดําเนินการไปทั้งสิ้น 3 เรื่อง ตามรายงานสรุปผลการจัดโครงการ (3.4-2-2) 
 -  มีการกําหนดหลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน เพ่ือ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เช่น  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ มก. พ.ศ. 2555 (3.4-2-3) 
 -  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และช่วงวิชาการเพ่ือเข้าตําแหน่ง
ระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ (3.4-2-4) 
 -  มีการวิเคราะห์งาน (Job analysis) โดยกําหนดให้มีคําอธิบายลักษณะงาน (Job description)  
หน้าที่ความรับผิดในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน เช่น  ใบบอกลักษณะงาน (JD) และ       
ใบมอบหมายงานบุคลากร (JA) (3.4-2-5) 
 -  มีการสรรหา และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือมาปฏิบัติงานราชการ สังกัดสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน อย่างเป็นระบบ และดําเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ภ าย ใต้ ก รอบ เวล า  และ เป็ น ไป ต าม ก รอบ อั ต รา กํ าลั งที่ ม ห า วิท ย าลั ย กํ าห น ด ไว้  อ าทิ เช่ น คํ าสั่ ง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน คําสั่งที่ 485/ 2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย (3.4-2-6) 
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3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีมีการสร้างขวัญและกําลังใจให้
บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่อย่างมีความสุข อาทิเช่น 

- มีสถานพยาบาล ของกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) จัดบริการรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐานแก่
บุคลากร รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เช่น โครงการตรวจสุขภาพประจําปี พ.ศ. 2557 (3.4-3-1)  

- ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ ดี พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศท่ีดีให้บุคลากรทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข  มีสถานที่ออกกําลังกายที่เป็นสัดส่วน (3.4-3-2) โดยการส่งเสริมให้มีการออก
กําลังกายรูปแบบต่างๆ ดังภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาบุคลากร ได้ประชาสัมพันธ์ บน facebook สํานักงาน   
วิทยาเขตกําแพงแสน โครงการฟิตแอนด์เฟิร์ม (FIT&FIRM) ประจําปี พ.ศ. 2557  โครงการวารีบําบัด (การออก
กําลังกายในนํ้าเพ่ือสขุภาพ)  

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจําปี พ.ศ. 2557

โครงการวารีบําบัด ประจําปี 2556 โครงการฟิตแอนด์เฟิร์ม 
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-  ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมอบหมายให้ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) 
ทําหน้าที่ในการบํารุงรักษาสภาพแวดล้อมทั้งบริเวณสถานที่ทํางานและบริเวณบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย          
ให้มีความร่มรื่นน่าอยู่อาศัย มียามรักษาความปลอดภัย  

 

 
 

 - การสร้างขวัญและกําลังใจ โดยการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสร้างช่ือเสียงแก่สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ในวันสถาปนาสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (3.4-3-3) 

 

รางวัลประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานด้านกีฬา รางวัลประเภท สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้อง 
  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ และนําความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร ซึ่งในปีการศึกษา 2556 สํานักงาน  
วิทยาเขตกําแพงแสน ได้จัดอบรมโครงการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ 
จํานวน 3 รุ่น ซึ่งมีบุคลากรภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และระดับคณะ สํานัก เข้าร่วมด้วย และเมื่อการ
จัดโครงการสิ้นสุดลง  จึงได้ติดตามโดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการจด
รายงานการประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จํานวน 64 คน ได้ทําการสํารวจ
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การนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง จํานวน 38 คน  ส่วนใหญ่นําไปใช้ในเรื่อง
การร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ การจดรายงานการประชุม และเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสารบรรณและ
เลขานุการการคณะกรรมการชุดต่างๆ (3.2-4-1) กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)  และกองอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ (กําแพงแสน) มีการสํารวจและติดตามการนําไปใช้ประโยชน์จากการเข้ารว่มโครงการฝึกอบรม 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับ  โดยเฉพาะเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่  โดยยึดหลักการดําเนินงานตาม  ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 (3.4-5-1) โดยผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนได้ถ่ายทอดใน
เรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับได้รับทราบ ในวันผู้บริหารพบบุคลากรสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน วันที่ 28 สิงหาคม 2556  พร้อมทั้ งมีการควบคุม ดูแล เรื่องลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ           
คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเก่ียวกับการมาปฏิบัติงานและการเลิกงาน (3.4-5-2)  

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้
ประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 
จากจํานวนโครงการที่กําหนดไว้ในแผนงานพัฒนาบุคลากร จํานวน 7 โครงการ ดําเนินแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ  42.86 และยังไม่ได้ดําเนินการอีก 4 โครงการ (3.4-6-1) และรายงานต่อคณะกรรการประจําสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  วาระที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากร  (3.4-6-2)  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
    สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ได้นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 ใน
รอบไตรมาส 1 รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์  2557  วาระที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากร (3.4-7-1)  มีมติให้ดําเนินการจัดโครงการให้ครบตามแผนงาน
พัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว้ และควรวิเคราะห์โครงการที่จักดําเนินการต่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับตําแหน่งและ
วิชาชีพของบุคลกรแต่ละประเภท ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนได้รับไป
ดําเนินการในการจัดโครงการคร้ังต่อไป  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.4 7 ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 
5 

คะแนน 
3

คะแนน
5

คะแนน 
7 ข้อ บรรลุ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.4 1 ข้อ 3 ข้อ 7 ข้อ 
1

คะแนน 
3

คะแนน
5

คะแนน 
7 ข้อ บรรลุ - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-1-1 รายงานผลการสาํรวจความต้องการอัตรากําลังเพ่ิม (Growth Rate)  5 ปี 

3.4-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

3.4-1-3 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ.2556-2560

3.4-1-4 สรุปผลการสํารวจความต้องการของบุคลากรด้านการพัฒนาความรู้ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

3.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  คร้ังท่ี  2/2556 เม่ือ
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 

3.4-2-2 รายงานสรุปผลการจัดโครงการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
3.4-2-3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนฯ มก. พ.ศ. 2555
3.4-2-4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และช่วยวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่ง

ระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/manual/manual_2/manual_2-10.pdf 

3.4-2-5 ใบบอกลักษณะงาน (JD) และใบมอบหมายงานบุคลากร (JA)
3.4-2-6 คําสั่งท่ี 485/ 2556 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 

3.4-3-1 โครงการตรวจสุขภาพประจําปี พ.ศ. 2557 
3.4-3-2 ภาพสถานท่ีออกกําลังกาย
3.4-3--3 ภาพกิจกรรม 

- การแข่งข้นกีฬาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. 2557  
- โครงการฟิตแอนด์เฟิร์ม (FIT&FIRM) 

- โครงการวารีบําบัด 
3.4-3-4 รายชื่อบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-4-1 แบบติดตามผลการนําความรู้จาการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์

- สรุปแบบสํารวจและติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง 

การเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม วันท่ี 20 มีนาคม 2557  

- สรุปแบบสํารวจและติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

- แบบติดตามการใช้ประโยชน์ของบุคลากรกองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ (กําแพงแสน) 

3.4-5-1 

 

โครงการผู้บริหารพบบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี1 เม่ือวันท่ี  28 สิงหาคม 2556 

ในหัวข้อ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553” 

3.4-5-2 ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานและการเลิกงาน  

3.4-6-1 รายงานสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนงานพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  

คร้ังท่ี 1 ไตรมาสท่ี 1 

3.4-6-2 รายงานประชุมคณะกรรการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 1/2557  

เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์  2557 วาระท่ี  3.2 การพัฒนาบุคลากร   

3.1-7-1 รายงานประชุมคณะกรรการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 1/2557 

เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 วาระท่ี 3.2 การพัฒนาบุคลากร   
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ  95 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาที่เป็นธรรมในด้านการพัฒนาความรู้ ทั้งให้ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม  สัมมนา ศึกษาดูงาน และ
พัฒนาความรู้ในทักษะวิชาชีพที่ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความชํานาญ และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น ซึ่งใน
ปีการศึกษานี้ มีบุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จํานวน 253 คน (3.5-1-1) ลาศึกษา
ต่อในประเทศ จํานวน 2 คน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีบุคลากรทั้งสิ้น 291 คน (3.5-1-2)  ไม่นับบุคลากร
หมวดแรงงาน (ไม่นับหมวดแรงงาน) คิดเป็นร้อยละ 86.94  รายละเอียดตามแบบเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ีที่  3.5 อาทิ 

ลําดับ โครงการ 

1. โครงการสัมมาทิฐิสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2556
2. โครงการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม จํานวน 3 รุ่น 
3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร  นักบริหารระดับต้น   เม่ือวันท่ี  6 – 13 กุมภาพันธ์ 57
4. โครงการฝึกอบรมการเขียนโครงการและประเมินโครงการ  เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม  2557 
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพบุคลากร  เรื่อง ตัวบ่งชี้ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์  2557  
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพสําหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (ใหม่) วันท่ี 4 มีนาคม  2557 

เร่ือง วัฒนธรรมด้านประกันคุณภาพ 
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการจัดการความรู้สําหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปีงบประมาณ 2557 

วันท่ี 20 , 24 , 27 มีนาคม  2557 
8 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร จํานวน 3 รุ่น

 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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การประเมินตนเอง 
253 

X 100 = 86.94 
291 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ท่ี 

ผลการดาํเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.5 432 
100.00 

441 
94.03 

253
86.94 

5 
คะแนน

5 
คะแนน

5 
คะแนน

ร้อยละ 95 ไม่บรรล ุ - 
432 469 291

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ี
ท่ี 

ผลการดาํเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.5 428 
90.68 

441 
94.03 

253
86.94

5 
คะแนน

5 
คะแนน

5 
คะแนน

ร้อยละ 95 บรรล ุ - 
472 469 291

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 
3.5-1-2 รายช่ือบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ไม่ใช่หมวดแรงงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86.94
X 5 = 5.33 

80

     เท่ากับ  5  คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  พบว่ามีการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
รวมถึงมีการวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ผู้บริหารมีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามแผน 
ตลอดจนมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างมีระบบ ทําให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทําให้มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน         
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที ่2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวตั้ง ผลลพัธ์  (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00
*4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 - 7 7 5.00 5.00

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

    2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

    3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน
และบุคลากร 

    4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

    5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

    6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีแผนกลยุทธท์างการเงินทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-
2556 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  ต่อมาสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้
ทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. 2552-2561  มาเป็นแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ.2556-2565 จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามคําสั่งสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ 8/2556 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  
2556 (4.1-1-1) ทําหน้าที่วิเคราะห์ด้านการเงินของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน พร้อมกับรายงานต่อ
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนทราบ  คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้ทําการวิเคราะห์
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ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รวมทั้งมีการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ ใช้               
ในการดําเนินงาน  รวมทั้ งแหล่งที่มาของเงินทุน  เงินทุนที่สํานักงานวิทยาเขตได้รับมี 2 ประเภท  ได้แก่              
เงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสรรให้ตามคําของบประมาณ และเงินรายได้  โดยวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
จากฐานการใช้จ่ายจริงของงบประมาณปีที่ผ่านมา ประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไว้ 4 ปี เพ่ือจัดทําแผนคําขอ
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ โดยยึดหลักการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม         
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ทั้ง 5 ด้านตามรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน    
(4.1-1-2) มาจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-
2559 (4.1-1-3)  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีทรัพยากรทางการเงินหลักของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้แก่ 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้จากการศึกษา  รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้การบริการวิชาการ  รายได้
จากการบริหารจัดการ รายได้จากการบริจาค มีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานตามแผนงานของโครงการ/
กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้และความจําเป็นของหน่วยงาน และยึดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร
งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (4.1-2-1) เพ่ือให้มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่าง
คุ้มค่าตามแนวทางการวางแผนการใช้เงินของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนซึ่งกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ทาง 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร 

ในปีงบประมาณ  พ .ศ .2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ               
170,742,200 บาท ตามรายละเอียดสรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556      
(4.1-3-1) ซึ่งจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่ได้รับตามคําของบประมาณ และได้รับงบประมาณเงินรายได้  225,019,210 
บาท ตามเอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (4.1-3-2)  โดยจัดสรรตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2556 (4.1-3-1) ตามพันธกิจของหน่วยงาน จํานวน 7 
แผนงาน ดังน้ี  

1) แผนการเรียนการสอน 11 โครงการ ได้รับงบประมาณเงินรายได้ 1,376,430 บาท 
2) แผนการพัฒนานิสิต 36 โครงการ  ได้รับงบประมาณเงินรายได้ 3,254,650 บาท 
3) แผนงานบริการวิชาการ 6 โครงการ ได้รับงบประมาณเงินรายได้ 180,000 บาท  
4) แผนงานพัฒนาบุคลากร 21 โครงการ  ได้รับงบประมาณเงินรายได้ 6,257,340 บาท   
5) แผนงานบริหารจัดการ 48 โครงการ ได้รับงบประมาณเงินรายได้ 23,141,900 บาท  
6) แผนงานประกันคุณภาพ 17 โครงการ  ได้รับงบประมาณเงินรายได้ 694,200 บาท  
7) แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6 โครงการ ได้รับงบประมาณเงินรายได้ 880,000 บาท  
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
             สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานตามแผนงานของโครงการ/
กิจกรรม  แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมอบให้ให้งานแผนงาน กองธุรการ (กําแพงแสน) 
ดําเนินการแจ้งให้กับหน่วยงานได้รับทราบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือให้นําไปดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดอย่าง
ชัดเจน และกําหนดให้หน่วยงานจักต้องรายงานการใช้เงินให้แก่งานคลังและพัสดุ (กําแพงแสน) เป็นผู้รายงานทางการเงิน
ด้วยระบบบริหารงานพัสดุ ERP (4.1-4-1) และระบบงบประมาณ (4.1-4-2)  เป็นประจําทุกเดือน และให้งานคลังและ
พัสดุ (กําแพงแสน)  ต่อผู้บริหารพิจารณา และรายงานยอดเงินคงเหลือของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน (4.2-4-3) เสนอที่ประชุมประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คราวประชุมครั้ง
ที่ 2/2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2556 วาระที่ 4 (4.1-4-3) และคร้ังที่ 1/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 4 
(4.1-4-4) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
     สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย โดย
มอบหมายให้งานคลังและพัสดุ (กําแพงแสน) ปรับปรุงการรายงานงบการเงินโดยให้แสดงงบรายรับ-รายจ่าย และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินให้รายงานด้วยว่ามีรายจ่ายเกินในจุดใด  และรายรับที่
เกิดขึ้นมาจากที่ใด และในแต่ละเดือนมีรายรับ-รายจ่ายเท่าใด มากน้อยเท่าใด รายงานการเปลี่ยนแผนเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (4.1-5-1)  เพ่ือจักได้นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์สถานทางการเงินของสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน พร้อมกับได้รายงานข้อมูลทางการเงินเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณและได้ทําการวิเคราะห์แล้ว
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 
วาระที่ 4.1 การแสดงสถานะการเงิน เงินรายได้สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
และ 2556 (4.1-5-2)  

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้เงินจากสํานักตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2348/2556 แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน ระดับคณะ สํานัก สถาบัน ลงวันที่ 31 ก.ค. 2556 (4.1-6-1) เพ่ือตรวจสอบปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดด้านการเงิน บัญชี พัสดุ รวมท้ังการตรวจสอบการบริหารงานอ่ืน ๆ 
ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการตรวจสอบการดูแล
รักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังการรายงาน
ผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ โดยมีรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 (4.1-6-2)  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนทราบ/รายงานต่อ
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คณะกรรมการตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงในเรื่องการเงิน เพ่ือให้การดําเนินงานและการใช้เงินของหน่วยงาน
ในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน      
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจมาช่วยในการติดตามการใช้เงิน ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

พัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุ ERP (4.1-7-1) ระบบงบประมาณ (4.1-7-2) ระบบฐานข้อมูลบุคลากร (4-1-7-3) 

ทําให้การบริหารงานและติดตามมีระบบ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 

และรายงานต่อบริหารระดับสูงได้พิจาณา วางแผน และใช้ในการตัดสินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะนําระบบ

สามารถสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและรายงานแล้ว   

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการติดตามและตรวจสอบการใช้เงินอย่างต่อเน่ือง โดยมอบหมายงาน
คลังและพัสดุ กองธุรการ (กําแพงแสน) เป็นผู้รายงานข้อมูลทางการเงิน อาทิ รายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
ทุกเดือน (4.1-7-4) รายงานยอดเงินคงเหลือของหน่วยงานภายในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (4.1-7-5) 
รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส (4.1-7-6)  และรายงานสถานะการเงินโดยการ
เปรียบเทียบงบประมาณประจําปี พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 (4.1-7-7) เพ่ือให้ผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนทราบ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ ซึ่งงานคลังและพัสดุ กองธุรการ (กําแพงแสน) จะ
นําเสนอรายงานสถานะทางการเงินให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คราวประชุม
ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 24 ตุลาคม 2556 วาระที่ 4.5 (4.1-7-8) โดยคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตมีมติให้
สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ภาคพิเศษ ต้องจัดสรรให้แก่สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ส่งให้งานคลังและพัสดุ 
(กําแพงแสน) เพ่ือให้ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด ว่าโครงการภาคพิเศษใดที่ยังไม่ได้จัดสรรเงินให้แก่สํานักงาน       
วิทยาเขตกําแพงแสน ให้ทําการจัดสรรโดยเร็วเพ่ือนํารายได้ดังกล่าวไปเพิ่มในโครงการต่าง ๆ ที่จักต้องแผนเปลี่ยน
การใช้เงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และคร้ังที่ 1/2557 วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 4       
(4.1-7-9) โดยคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินรายได้จากจัดการศึกษา
จะต้องมียอดสูงขึ้นทุกปี ในขณะที่งบบุคลากร ก็ยังสูงขึ้นกว่าปี 2555 ไม่เป็นไปตามนโยบายการลดจํานวนบุคลากร
ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

4.1 7 ข้อ 3 ข้อ 7 ข้อ 
5 

คะแนน 
2

คะแนน 
5

คะแนน 
7 ข้อ บรรลุ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

4.1 5 ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 
3 

คะแนน 
3 

คะแนน 
5

คะแนน 
7 ข้อ บรรลุ - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 
 

คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี 8/2556 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2556 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

4.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
4.1-1-3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559
4.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 2/2556   

เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2556 วาระพิจารณา 

4.1-2-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559
(แนวทางการจัดการหาทรัพยากรทางการเงิน) หน้า 5 

4.1-2-2 หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

4.1-2-3 มาตรการและแนวทางเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2556

4.1-3-1 สรุปงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
4.1-3-2 เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
4.1-3-3 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)  

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

4.1-4-1 - รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจําไตรมาส 2 ปีงบประมาณ  2556 
- รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจําไตรมาส 4 ปีงบประมาณ  2556 

4.1-4-2 รายงานเงินคงเหลือของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
4.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 2/2556 

ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2556  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 1/2557  
วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 

4.1-5-1 - สรุปการเปลี่ยนแผนเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- รายงานการใช้เงินนอกแผน ในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร หน้าท่ี 18-19 

4.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 1/2557 วันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2557 

4.1-6-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 2348/2556 แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สํานัก 
สถาบัน ลงวันท่ี 31 ก.ค. 2556 

4.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

4.1-7-1 ระบบการบริหารงานพัสดุ ERP
4.1-7-2 ระบบงบประมาณ 
4.1-7-3 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
4.1-7-4 - รายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําเดือน ตุลาคม 2555

- รายงานการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําเดือน กันยายน 2556 
4.1-7-5 รายงานเงินคงเหลือของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
4.1-7-6 - รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจําไตรมาส 2 ปีงบประมาณ  2556 

- รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ประจําไตรมาส 4 ปีงบประมาณ  2556 
4.1-7-7 รายงานสถานะการเงินโดยการเปรียบเทียบงบประมาณประจําปี พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 
4.1-7-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 2/2556 

วันท่ี 24 ตุลาคม 2556  
4.1-7-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 1/2557 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 
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องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไก        
การประกันคุณภาพ ดังน้ี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ และ คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ให้ความสําคัญการประกันคุณภาพภายในโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ กําหนดนโยบายเพ่ือการ
ดําเนินงานท่ีครบถ้วน โดยควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพภายใน การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และระดับหน่วยงานย่อยมาอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังได้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทั่วทั้งสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ให้เกิดความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี
และกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมอีก 1 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งสิ้น 2 ตัวบ่งช้ี ซึ่งตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมไม่นํามานับคะแนนรวม พบว่า มี      
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดังตารางที่ 2.6  

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวตั้ง ผลลพัธ์  (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)    ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00 

*5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ  8 - 8 8 4.00 4.00

หมายเหตุ : * ตัวบ่งช้ีที่ให้กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
(ตัวบ่งช้ีที่กรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8  ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพ
ตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมกิีจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน               หน้า 118 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน 8 ข้อ ดังน้ี 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ

หน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
1.1 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีระบบประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช้คู่มือระบบ

ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 2548 (5.1-1.1-1) และคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายในสําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-1.1-2) 
เป็นหลัก และได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดย
จัดทําคู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนขึ้นมาใช้ (5.1-1.1-3)  

1.2 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้นําระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
จัดการที่ดําเนินการเป็นประจํา โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ประจําปีการศึกษา 2556 (5.1-1.2-1) และคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 (5.1-1.2-2) ซึ่งการดําเนินการ เริ่มจากการวางแผน การดําเนินการ
ตามแผน  การตรวจสอบ ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา อีกทั้งยังได้จัดทําแผนการประกันคุณภาพของสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน (5.1-1.2-3) และแผนการประกันคุณภาพของ 4 กอง 2 ศูนย์ (5.1-1.2-4) เพ่ือให้การดําเนิน
ภารกิจของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน บรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

1.3 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ประจําปีการศึกษา 2556 (5.1-1.3-1) เพ่ือผลักดันให้เกิดการประกันคุณภาพ ตลอดจนมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ
และประสานงานด้านการประกันคุณภาพ โดยมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 (5.1-1.3-2) มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ และการกําหนดผู้รับผิดชอบ ในระดับสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (5.1-1.3-3) และสําหรับการ
ประกันคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย ก็ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 4 กอง 2 ศูนย์ (5.1-1.3-4) 
รวมท้ังมีการจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ และการกําหนดผู้รับผิดชอบของ 4 กอง 2 ศูนย์ (5.1-1.3-5) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพลงไปสู่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเน่ือง   

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

2.1 ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ จึงกําหนด
นโยบายการบริหารด้านประกันคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (พ.ศ. 2556 – 2557) (5.1-2.1-1) ที่
ชัดเจน โดยประกาศให้บุคลากรภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนทราบ (5.1-2.1-2 และ 5.1-2.1-3) และให้
หน่วยงานย่อยสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางด้านประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน และประกาศเป็นนโยบายด้าน
ประกันคุณภาพ 4 กอง 2 ศูนย์อีกด้วย (5.1-2.1-4) 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน               หน้า 119 

2.2 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ประจําปีการศึกษา 2556 (5.1-2.2-1) เพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพ และดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
ตลอดจนรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพที่เหมาะสม สําหรับสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

2.3 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคคล ระดับหน่วยงานย่อย 
ระดับหน่วยงาน ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ในแผนพัฒนาและปรับปรุงสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (5.1-2.3-1) เพ่ือให้ได้คุณภาพตามที่กําหนดไว้ โดยได้มี
กําหนดไว้ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 และคร้ังที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 (5.1-2.3-2) 

2.4 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช้คู่มือตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (5.1-2.4-1) รวมทั้งได้ทําการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยได้จัดทําคู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน (5.1-2.4-2) ขึ้นเพ่ือกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2.5 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยได้มีการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน ทุกครั้ง (5.1-2.5-1) และการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ก็มีการ
กําหนดวาระติดตามในเร่ืองการประกันคุณภาพ ไว้ในระเบียบวาระการประชุมทุกครั้งเช่นกัน (5.1-2.5-2) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  

3.1 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้กําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของสํานักฯ  ซึ่ง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยการเลือกจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "สํานักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี” โดยเลือกคําว่า สามัคคี มาเป็นลักษณะเฉพาะของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งตรงตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ตัวที่ 4 โดยมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 3 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง/พิจารณา/ติดตามงาน ข้อ 3.2 หน้าที่ 6 องค์ประกอบท่ี 5.2 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (5.2-1)  

3.2 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้กําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของสํานักฯ ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์  

3.3 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีจํานวนหน่วยงาน ทั้งหมด 6 หน่วยงาน คือ 1.กองธุรการ 
(กําแพงแสน) 2. กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 3. กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 4. กองอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ (กําแพงแสน) 5. ศูนย์กีฬา กําแพงแสน และ 6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. และได้กําหนด
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เกณฑ์การประเมิน “ร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม” โดยกําหนด 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยวิธีการคํานวณ ดังน้ี    

 
1. คํานวณร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ ด้านศลิปวัฒนธรรม หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม คะแนนเฉลี่ย
1. โครงการวันสถาปนาสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 1 - 6 1
2. โครงการวันสงกรานต์ 1 - 6 1
3. โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเก่ียววันพ่อ 1 - 6 1
4. โครงการเดินว่ิง วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข 1, 4, 5 0.5
5. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 1 - 6 1
6. โครงการลอยกระทง 1, 2, 3, 4 0.67

รวม 31 5.17
 
คํานวณร้อยละของหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 

           หน่วยงานที่มีส่วนร่วมฯ ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
                                 หน่วยงานทั้งหมดของสํานักงานวิทยาเขต 

กําหนดค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ของกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

2. แปลงร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้    =
  

 
 
                                       = 5 คะแนน 
 
(แปลงเป็นค่าคะแนน 80% =5) 
 
 
 
 

 

ร้อยละหน่วยงานที่มีส่วนจัดกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรมฯ 
X 5 

ร้อยละหน่วยงานทั้งหมดของสํานักงานวิทยาเขต ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

 100 5.17 
X100 =86.17

6 

86.17 X 
5 

5.39 80
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4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

4.1 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์
ครบถ้วนโดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ทุกครั้ง โดยเฉพาะครั้งที่ 8/2556 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 วาระที่ 3 
เรื่องสืบเน่ือง 3.2 แผนงานประเมินคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และ 3.3 แผนงานประจําปี งานประกัน
คุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) (5.1-4.1-1) รวมถึงมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหน่วยงานย่อย (5.1-4.1-2) เพ่ือประเมินคุณภาพภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยดําเนินการตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ 
กอง/ศูนย์ ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 (5.1-4.1-3) และประกาศคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 (5.1-4.1-4) 

4.2 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ 
และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในตามแผนพัฒนาและปรับปรุงสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (5.1-4.2-1) โดยการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2556 และคร้ังที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 (5.1-4.2-2) 

4.3 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2555 (5.1-4.3-1) ส่งให้สํานักงานประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และรายงาน
การประเมินตนเอง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 (5.1-4.3-2) ที่มีผลการดําเนินงาน
ครบถ้วนเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 
(5.1-4.3-3) เพ่ือรับรองรายงานการประเมินตนเอง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 โดย
มติการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 
5/2557 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ ข้อ 4.3 ในการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 ต่อคณะกรรมการประเมินฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 
2 5 5 7  พ ร้ อ ม เ ปิ ด เผ ย ต่ อ ส า ธ า รณ ช น  ผ่ า น เ ว็ บ ไซ ต์ ข อ ง สํ า นั ก ง า น วิ ท ย า เข ต กํ า แ พ ง แ ส น 
http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice/ (5.1-4.3-4) อีกทั้ง ได้รายงานข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) เพ่ือการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่อไป 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน และเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินความสําเร็จของ
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แผน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (5.1-5-1) ในการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเปรียบเทียบค่า
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปี แผนกลยุทธ์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และวิเคราะห์สาเหตุแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงในการดําเนินงาน เสนอให้ผู้บริหารทราบ (5.1-5-2) ซึ่งมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ของ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายที่กําหนด จํานวน 9 ตัวบ่งช้ี ซึ่งการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 พบว่า ทุกตัวบ่งช้ีมี
พัฒนาการ ยกเว้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยกระบวนการรับนิสิตใหม่ เพ่ิม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและปลูกฝังให้มี คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นํา จิตสาธารณะ จัดกิจกรรมยกย่องคนดี ตัวบ่งช้ี
ที่ 2 จํานวนนิสิตรับเข้าทั้งหมดของโควตารับตรง มีผลการดําเนินงานแตกต่างกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มี
ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 100 แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 96 และในยุทธศาสตร์ที่ 
4 อนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวบงชี้ที่ 1 
จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สงป.)  มีผลการดําเนินงานแตกต่างกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 83 แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีผลการดําเนินงาน ร้อยละ 67 ซึ่งเปรียบเทียบการ
พัฒนาการ จึงไม่มีการพัฒนาการ (5.1-5-3)  

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ที่สามารถสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมูลทางด้านนิสิต ฐานข้อมูลด้านวิจัย ฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการและบริการวิชาการ 
ฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฐานข้อมูลด้านการเงิน ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินและอาคาร
สถานที่ ฐานข้อมูลการจัดการด้านพลังงาน รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพและแผนงานไว้สนับสนุนการ
ทํางานของทุกหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนด้วย (5.1-6-1) สําหรับข้อมูลที่สามารถ
เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบเครือข่าย คือ บัญชี 3 มิติ เรื่อง ในการออก
ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ และการใช้งานในระบบ ERP นอกจากน้ี งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศบนเว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.qa.ku.ac.th ฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) (5.1-6-2) และข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่จัดให้บุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ 
ใช้ร่วมกันได้ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยให้บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
ผู้ปกครองนิสิต นิสิต และอาจารย์ ที่มาใช้บริการ มีส่วนร่วมในการรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินฯ 
ระดับกอง ศูนย์ และสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน โดยปรากฏในรายงานผลการประเมินฯ ระดับกอง ศูนย์ 
ประจําปีการศึกษา 2555 (5.1-7-1) และรายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ประจําปีการศึกษา 2555 (5.1-7-2) นอกจากน้ี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้มีการเชิญบุคคลภายนอกเป็น
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คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามคําสั่งคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต (5.1-7-3) 
รวมท้ังได้เชิญเข้าร่วมประชุม โดยปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ข้อ 1.1 และ รายงานการประชุมคณะ
กรรมประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือ
ทราบ ข้อ 1.1 (5.1-7-4 )  

 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

8.1 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  โดยรองอธิการบดี
วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นประธาน ได้มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา คณะวิชา และหน่วยงานเทียบเท่า (5.1-8.1-1) ตลอดจนจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนําแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารศูนย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วม  (5.1-8.1-2) พร้อมทั้งมีการลงนามเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงานภายใน และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภายนอก จํานวน 24 สถาบัน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 
(5.1-8.1-3) เพ่ือการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย  

8.2 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ เรื่องตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) วันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2557 (5.1-8.2-1) พร้อมทั้งมีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย โดยมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย จากการประชุม
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก ทุกคร้ัง  (5.1-8.2-2) และการเข้าร่วมโครงการ
การจัดความรู้ เพ่ือแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
วันที่ 25 มีนาคม 2557 (5.1-8.2-3)  

8.3 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพ่ือนําไปสู่การ
พัฒนาการทํางานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่ายในการประชุมเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก ทุกครั้ง อีกทั้งยังมีการจัดโครงการอบรมสัมมนาด้านประกัน
คุณภาพ สําหรับอาจารย์และบุคลากร อย่างต่อเน่ือง เช่นอบรมเร่ือง การเขียนโครงการและการประเมินโครงการ
ประกอบแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2556 วันที่ 17 ธันวาคม 2556              
(5.1-8.3-1) สําหรับบุคลากรภายในด้วย 
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9. มีแนวปฏิบัติที่ ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีตามพันธกิจของหน่วยงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ โดยมอบหมายให้กอง ศูนย์ ไปดําเนินการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดีตามพันธกิจของหน่วยงานท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ เพ่ือส่งผลงานเข้าประกวดฯ โดยในปี 2556  ศูนย์กีฬา กําแพงแสน ได้เป็นตัวแทนของสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน ส่งผลงาน โครงการฟิต แอนด์ เฟิร์ม (5.1-9-1) เข้าร่วมประกวดผลงานรางวัลคุณภาพ ของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2556 ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล
คุณภาพ รางวัลดี ประเภทที่ 2 พันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน โดยได้เข้ารับรางวัลจากรองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 (5.1-
9-2) 

นอกจากน้ี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน ในการต้อนรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ วิทยา
เขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 รวมท้ังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นโยบายการบริหารงานด้าน
ประกันคุณภาพ กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละองค์ประกอบ มีการเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้การแปร
สภาพผักตบชวาเป็นไบโอแก๊ส และโรงหมักปุ๋ย (5.1-9-3) และให้การต้อนรับหน่วยงานกองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าศึกษาดูงานระบบภายในและประกันคุณภาพ ของกอง
กิจการนิสิต (กําแพงแสน) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 จํานวน 60 คน (5.1-9-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

5.1 5 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 
3 

คะแนน 
4

คะแนน 
4 

คะแนน 
8 ข้อ บรรลุ - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง      แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

5.1 5 ข้อ 4 ข้อ 8 ข้อ 
3 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
8 ข้อ บรรลุ - 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 
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5.1-1.1-1 คู่มือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU.QA 2548
5.1-1.1-2 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
5.1-1.1-3 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
5.1-1.2-1 คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-1.2-2 คําสั่งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี

การศึกษา 2556 
5.1-1.2-3 แผนการประกันคุณภาพของสํานกังานวิทยาเขตกําแพงแสน
5.1-1.2-4 แผนการประกันคุณภาพของ 4 กอง 2 ศูนย์
5.1-1.3-1 คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-1.3-2 คําสั่งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี

การศึกษา 2556 
5.1-1.3-3 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
5.1-1.3-4 คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 4 กอง 2 ศูนย์
5.1-1.3-5 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 4 กอง 2 ศูนย์

5.1-2.1-1 ประกาศสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เร่ือง นโยบายการบริหารด้านประกันคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน (พ.ศ. 2556 – 2557) 

5.1-2.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 18 
กันยายน 2556 วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ ข้อ1.1.2 

5.1-2.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 
คร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556 

5.1-2.1-4 กําหนด/รายงานการประชุมประกาศนโยบายด้านประกันคุณภาพ 4 กอง 2 ศูนย์ 
5.1-2.2-1 คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-2.3-1 แผนพัฒนาและปรับปรุงสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน สปค.01/02 
5.1-2.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 

คร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 และคร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556 
5.1-2.4-1 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา2554และปีการศึกษา2555
5.1-2.4-2 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
5.1-2.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ทุกคร้ัง 
5.1-2.5-2 รายงานการประชุมการบริหารสํานักงานวิทยาเขต   

http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice/index.php/sample-sites-2/2013-06-18-02-36-54 

5.2-1 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
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5.1-4.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 8/2556 วันจันทร์ท่ี 
21 ตุลาคม 2556 วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 3.2 แผนงานประเมินคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และ
3.3 แผนงานประจําปี งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

5.1-4.1-2 คําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 4 กอง 2 ศูนย์
5.1-4.1-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับ กอง/ศูนย์ ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-4.1-4 ประกาศคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556
5.1-4.2-1 แผนพัฒนาและปรับปรุงสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน สปค.01/02 
5.1-4.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 

คร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 และคร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556 
5.1-4.3-1 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2555 
5.1-4.3-2 รายงานการประเมินตนเอง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-4.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เพ่ือรับรองรายงานการประเมิน

ตนเอง สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 
5.1-4.3-4 เว็บไซต์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice/ 

5.1-5-1 คําสั่งคณะกรรมการประเมินความสําเร็จของแผน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
5.1-5-2 บันทึกข้อความ เร่ือง ข้อเสนอแนะการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
5.1-5-3 ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน 

5.1-6-1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เว็บไซต์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice/ 

5.1-6-2 เว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.qa.ku.ac.th ฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) 

5.1-7-1 รายงานผลการประเมินฯ ระดับกอง ศูนย์ ประจําปีการศึกษา 2556
5.1-7-2 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2555 
5.1-7-3 คําสั่งคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

5.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมประจําสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 
2556 วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ ข้อ 1.1 และครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2556 วาระท่ี 1 เร่ือง
แจ้งเพ่ือทราบ ข้อ 1.1 

5.1-8.1-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา  
5.1-8.1-2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําแนวปฏิบัติท่ีดี ระหว่างมหาวิทยาลัย
5.1-8.1-3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา 

วันท่ี 25 มีนาคม 2557 
5.1-8.2-1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ เร่ืองตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 (คร้ังท่ี 2 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2557) 
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เอกสารหมายเลข ชื่อเอกสาร 

5.1-8.2-2 รายงานการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศกึษา สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก 
5.1-8.2-3 บันทึกข้อความเข้าร่วมโครงการการจัดความรู้ เพ่ือแสวงหา Best Practice ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา วันท่ี 25 มีนาคม 2557 
5.1-8.3-1 โครงการอบรมสัมมนาด้านประกันคุณภาพ สําหรับอาจารย์และบุคลากร เร่ือง การเขียนโครงการและการ

ประเมินโครงการประกอบแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2556 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2556 

5.1-9-1 แบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ และเอกสารการนําเสนอผลงานโครงการ
“โครงการฟิต แอนด์ เฟิร์ม” 

5.1-9-2 ประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจะปี 2556 โครงการ
ฟิต แอนด์ เฟิร์ม 

5.1-9-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ และบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน คร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ ข้อ 1.2 

5.1-9-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  ร้อยละ 80 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานทุกระดับภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 4 กอง 2 ศูนย์ ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/
โครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม หรือได้รับมอบหมาย ให้ดําเนินกิจกรรม
เพ่ือให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นต้น ทั้งน้ี จะไม่นับซํ้าแม้ว่าหน่วยงานน้ันจะได้รับมอบหมายหลายครั้งใน
ปีการศึกษานั้นก็ตาม กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจักต้องเป็นกิจกรรมที่แสดงถึง วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคล
และสังคม เป็นพันธกิจหลักประการหน่ึงที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน 
เพ่ือให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่
ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจได้ต่อเน่ืองที่มั่นคงและย่ังยืน
โดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้  

นิยามศัพท์ 
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. กอง

ธุรการ (กําแพงแสน) 2.กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 3. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กําแพงแสน) 4. 
กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 5. ศูนย์กีฬา กําแพงแสน และ 6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส.  

การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่หน่วยงานได้เข้าร่วม หรือได้รับมอบหมาย ให้ดําเนินกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยอาจเป็นการเข้าร่วมแบบทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ 

กิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่แสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดี
งามของบุคคลและสังคม เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีคุณค่าสามารถเป็นแบบอย่างได้อย่างน่าศรัทธา
และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนจัดขึ้น น้ัน 
จะไม่นับซํ้าแม้ว่าหน่วยงานน้ันจะได้รับมอบหมายหลายคร้ังในปีการศึกษานั้นก็ตาม 

เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม ที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. จํานวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่หน่วยงานมีส่วนร่วม 
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วิธีการคํานวณ  
1. คํานวณร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 

         
 
 

กําหนดค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ของกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
  2. แปลงร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้    =
  

 
(แปลงเป็นค่าคะแนน 80% =5) 

ผลการดําเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้กําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของสํานักฯ ซึ่งสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยการเลือกจากอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "สํานักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” 
เลือกคําว่า สามัคคี มาเป็นลักษณะเฉพาะของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และตรงตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ตัวที่ 4 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 1 ตัว
บ่งช้ี ได้แก่     ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม (5.2-
1) ซึ่งช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ มีเกณฑ์การประเมิน “ร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม” ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดังน้ี 
 
1. คํานวณร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม คะแนนเฉลี่ย 

1. โครงการวันสถาปนาสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 1 - 6 1
2. โครงการวันสงกรานต์ 1 - 6 1
3. โครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ 1 - 6 1
4. โครงการเดินว่ิง วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอยายมุข 1, 4, 5 0.5
5. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 1 - 6 1
6. โครงการลอยกระทง 1, 2, 3, 4 0.67

รวม 31 5.17 

 

หน่วยงานที่มีส่วนร่วมฯ ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
X 100

หน่วยงานทั้งหมดของสํานักงานวิทยาเขต 

ร้อยละหน่วยงานที่มีส่วนจัดกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรมฯ 
X 5 

ร้อยละหน่วยงานทั้งหมดของสํานักงานวิทยาเขต ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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คํานวณร้อยละของหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 

           หน่วยงานที่มีส่วนร่วมฯ ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
                                 หน่วยงานทั้งหมดของสํานักงานวิทยาเขต 

กําหนดค่าร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5 ของกิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
 
2. แปลงร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้    =
  

 

                                                    = 5 คะแนน 
 
(แปลงเป็นค่าคะแนน 80% =5) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

5.2 - - 
5.17 

100 - - 
86.17

5.00 80 บรรลุ 80 
6 80

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

5.2 - - 
5.17 

100 - - 
86.17

5.00 80 บรรลุ 80 
6 80

 

 

ร้อยละหน่วยงานที่มีส่วนจัดกิจกรรม/โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรมฯ 
X 5 

ร้อยละหน่วยงานทั้งหมดของสํานักงานวิทยาเขต ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

 100

5.17 
X100 =86.17

6 

86.17 X 
5 

5.39 80
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องค์ประกอบท่ี 6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน ดังน้ี มีการดําเนินการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก 5 กระบวนการ ตามภารกิจหลัก 
กระบวนการให้บริการและสนับสนุนการเรียนการการสอน กระบวนการให้บริการและสนับสนุนการพัฒนานิสิต 
กระบวนการให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการสนับสนุนด้านการบริหารของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  และกระบวนการให้บริการสาธารณูปโภค โดยมีความเช่ือมโยง
กับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยกัน 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 
ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 
2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 - 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญัครบถว้น 
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพ่ือทําใหก้ารดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

    2.  มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

    3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจดัทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

    4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลด
ข้อร้องเรียน เป็นต้น 

    5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
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ผลการดําเนนิงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีผลการดําเนินงานครบ 5 ขอ้ ดังน้ี 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน  
          คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6/2556 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 
2556 ดําเนินการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 5 กระบวนการดําเนินหลัก 
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 (6.1-1-1) ขั้นตอนต่อไปคณะทํางาน
กระบวนการดําเนินงานหลัก ร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือให้มีความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนต่าง ๆ ภายในหน่วยงานและ
วิทยาเขต สอดคล้องกัน  ดังตารางต่อไปน้ี (6.1-1-2) 
 
กระบวนการดําเนินงานหลักของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

กระบวนการดําเนินงานหลักในระดับกอง และศูนย ์ ผู้รับผิดชอบ 

1. กระบวนการให้บริการและ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1 กระบวนการรับเข้าศึกษา 1.1 กองบริการการศึกษา 
(กําแพงแสน) 

1.2 กระบวนการขอเปลี่ยนรหสัผา่นบัญชีผูใ้ช้งานเครอืข่าย
นนทรี 

1.2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มก.กพส. 

 1.3 กระบวนการให้บริการอาคารสนามกฬีาและสถานท่ีออก
กําลงักาย 

1.3 ศูนย์กฬีา กาํแพงแสน

2. กระบวนการให้บริการและ 2.1 กระบวนการรับทุนการศึกษา 2.1 กองกจิการนิสิต  
สนับสนุนการพฒันานิสิต 2.2 กระบวนการดําเนินการเรื่องขอกู้ยืมเงิน กยศ. (กําแพงแสน) 

 2.3 กระบวนการบริการให้คําปรึกษานิสิต
 2.4 กระบวนการสมัครอยู่หอพักเงนิกู้ชุดท่ี 1
 2.5 กระบวนการให้บริการดา้นอนามัย
 2.6 กระบวนการส่งเสรมิกฬีาข้ันพืน้ฐานและเพื่อสขุภาพนิสิต

และบุคลากร 
2.7 กระบวนการปฏิบัติงานส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
สําหรับนิสติและบุคลากร 

2.6 ศูนย์กฬีา กาํแพงแสน

3. กระบวนการให้บริการและ
สนับสนุนการพฒันาบุคลากร 

3.1 กระบวนการแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน  วิทยาเขต
กําแพงแสน 

3.1 กองธุรการ (กาํแพงแสน)

4. กระบวนการสนับสนุนด้านการ
บริหารของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตกําแพงแสน 

4.1 กระบวนการบริหารจดัการเอกสาร 4.1 กองธุรการ(กาํแพงแสน)
4.2 กระบวนการให้บริการอาคารสนามกฬีาและสถานท่ีออก
กําลงักาย (เพื่อการหารายได้) 

4.2 ศูนย์กฬีา กาํแพงแสน

5. กระบวนการให้บริการ
สาธารณปูโภค 

5.1 กระบวนการให้บริการดา้นประปา
5.2 กระบวนการให้บริการดา้นไฟฟา้ 
5.3 กระบวนการให้บริการดา้นโทรศัพท์ 
5.4 กระบวนการให้บริการดา้นระบบนํ้าเสีย 

5.1 กองอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ (กําแพงแสน) 
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 และมี คู่ มื อการป ฏิ บั ติ งานกระบวนการต่ าง  ๆ  ที่ เว็บ ไซ ต์  สํ า นั ก งาน วิทยาเขต กํ าแพ งแสน
(http://esdpsd.psdkps.ku.ac.th) (6.1-1-3) 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process)  
ที่สําคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ  

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้นําข้อมูลจากความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือนํามาปรับปรุง
กระบวนการหลักและทบทวนตามความคาดหวัง  จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการรับสมัคร
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (6.1-2-1) การ
ให้บริการด้านอนามัยซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการในส่วนของการทํางานให้เบ็ดเสร็จในสถานที่เดียวกัน   
(6.1-2-2) การจัดทํากระบวนการแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ปีการศึกษา 2555 (6.1-2-3) จัดทํา
กระบวนการบริหารจัดการเอกสารในระบบสํานักงานอัตโนมัติ E-office โดยนําระบบ E-office มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (6.1-2-4) จากแบบสํารวจความต้องการผู้ใช้บริการด้านประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และระบบน้ําเสีย ที่มีความต้องการให้จัดทําคู่มือ แผ่นพับ และข้ันตอน/กระบวนการ และการให้บริการที่มี
ระบบชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน (6.1-2-5) 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  
          สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ดําเนินการภายหลังจากการสํารวจหรือข้อเสนอแนะของผู้รับบริการแล้ว

นํามาจัดทํามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ตามคู่มือ    

การปฏิบัติงานกระบวนการต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน(http://esdpsd.psdkps.ku.ac.th) 

(6.1-3-1-17) 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น  
           จากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดย
วิธีรับตรงฯ ปีการศึกษา 2556 พบว่า มีความพึงพอใจ 4.27 อยู่ในระดับ ดี (6.1-4.1) จากการทบทวนกระบวนการ
รับเข้าศึกษาต่อฯ โดยเปรียบเทียบกระบวนการปรับปรุง (นักเรียนต้องเดินทางมาสมัครและชําระค่าสมัครที่       
ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ( กํ า แ พ ง แ ส น )  แ ล ะ ห ลั ง ป รั บ ป รุ ง  ( นั ก เรี ย น ส มั ค ร ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://esdpsd.psd.kps.ac.th/quota และชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร) ซึ่งพบว่า มีความสะดวกและรวดเร็วใน
การสมัคร สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนในการสมัคร ลดกระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ และสร้างความ    
พึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการในระดับ ดี การให้บริการด้านอนามัยเน่ืองจากการให้บริการผู้ป่วยนอก (ตรวจรักษาโรค
เบ้ืองต้น) ผู้รับบริการต้องถือใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายจากอาคาร 2 ไปติดต่อชําระเงินที่ห้องจ่ายเงินด้วยตนเองที่อาคาร
หลัง 1 จึงปรับกระบวนการการชําระค่าบริการผู้รับบริการติดต่อชําระเงินได้ทันทีที่หน่วยธุรการที่อาคาร 2         
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โดยไม่ต้องเดินทางไปชําระเงินด้วยตนเองที่อาคาร 1 (6.1-4-2) การจัดทํากระบวนการแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน สําหรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ  
กลยุทธ์ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและตรงตามความต้องการของ
หน่วยงานและบุคลากรทุกกลุ่มทุกประเภท ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ ศักยภาพและ        
ขีดความสามารถ และสามารถทํางานทดแทนกันได้ ส่งผลต่อความสําเร็จ และก้าวหน้าขององค์กร (6.1-4-3) 
กระบวนการบริหารจัดการเอกสารในระบบสํานักงานอัตโนมั ติ E-office โดยนําระบบ E-office มาใช้ใน            
การปฏิบัติงานของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ทําให้ลดระยะเวลาในการรับ-ส่งเอกสาร และป้องกันการสูญหาย
ของเอกสาร จากรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในรอบ 
12 เดือน  (ต.ค. 55-ก.ย. 56) (6.1-4-4) กระบวนการให้บริการสาธารณูปโภคด้านประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และ   
ด้านระบบน้ําเสีย จากแบบสํารวจความต้องการผู้ใช้บริการ ที่มีความต้องการให้จัดทําคู่มือ แผ่นพับ และขั้นตอน/
กระบวนการ และการให้บริการที่มีระบบชัดเจน ไม่ซ้ําซ้อน ผลที่ได้จากการทบทวนกระบวนงานทําให้เจ้าหน้าที่
สามารถดําเนินการได้ตามระยะเวลาที่กําหนด สามารถลดระยะเวลาในการดําเนินงานในกระบวนการดําเนิน       
งานต่าง ๆ รวดเร็วได้ชัดเจน (6.1-4-5) 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ
เพื่อให้พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป  

คณะกรรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 5/2557 วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 
2557 วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง/พิจารณา/ติดตามงาน ประธานฯ ขอให้รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุง
กระบวนการ (6.1-5-1) การให้บริการด้านระบบประปา (ซ่อมระบบสุขภัณฑ์) หน่วยงานภายในใช้เวลาดําเนินการ 
56 นาที หน่วยงานภายนอก 1 ช่ัวโมง 16 นาที  การบริหารจัดการเอกสารภายในระบบสํานักงานอัตโนมัติ E-office 
ลดขั้นตอนจากเดิม 8 ขั้นตอน ลดลงเหลือ 5 ขั้นตอน การให้บริการอาคารสนามกีฬาและสถานที่ออกกําลังกาย   
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน กําหนดระยะเวลา 2 วัน การให้บริการอาคารสนามกีฬาและสถานที่ออกกําลังกาย
เพ่ือหารายได้ กําหนดระยะเวลา 3 วัน ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะ ขอให้ดําเนินการต่อไป เพ่ีอการพัฒนาที่ดีย่ิงขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
5  

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 

คะแนน 
5  ข้อ บรรลุ - 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

6.1 3 ข้อ 1 ข้อ 5 ข้อ 
3

คะแนน 
1

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 ข้อ บรรลุ - 

รายการหลักฐาน  

เอกสารหมายเลข ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 6/2556 วันจันทร์ท่ี 26 สิงหาคม 2556

รายงานการประชุมคณะทํางานกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ของสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน คร้ังท่ี 1/2556 วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 

6.1-1-2 กระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
6.1-1-3 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/web2it/manualit.html

6.1-2-1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

6.1-2-2 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการในส่วนของการทํางานให้เบ็ดเสร็จในสถานท่ีเดียวกัน 
6.1-2-3 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ปีการศึกษา 2555 
6.1-2-4 กระบวนการบริหารจัดการเอกสารในระบบสํานักงานอัตโนมัติ E-office โดยนําระบบ E-office มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานของสาํนักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
6.1-2-5 จากแบบสํารวจความต้องการผู้ใช้บริการ ท่ีมีความต้องการให้จัดทําคู่มือ แผ่นพับ และข้ันตอน/กระบวนการ 

และการให้บริการท่ีมีระบบชัดเจน ไม่ซํ้าซ้อน  

6.1-3-1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับเข้าศึกษา 
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/web/manualesdpsd.html 

6.1-3-2 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการขอเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายนนทรี 
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/web2it/manualit.html 

6.1-3-3 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการอาคารสนามกีฬาและสถานท่ีออกกําลังกาย 
6.1-3-4 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการรับทุนการศึกษา

http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/web1/manualdsfpsd.html 
6.1-3-5 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการดําเนินการเรื่องขอกู้ยืมเงิน กยศ.

http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/web1/manualdsfpsd.html 
6.1-3-6 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริการให้คําปรึกษานิสิต 

http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/web1/manualdsfpsd.html 
6.1-3-7 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสมัครอยู่หอพักเงินกู้ชุดท่ี  1

http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/web1/manualdsfpsd.html 
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เอกสารหมายเลข ชื่อเอกสาร 

6.1-3-8 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการด้านอนามัย
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/web1/manualdsfpsd.html 

6.1-3-9 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการส่งเสริมกีฬาข้ันพ้ืนฐานและเพ่ือสุขภาพนิสิตและบุคลากร 
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/websp/manualsport.html 

6.1-3-10 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงานส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสําหรับนิสิตและบุคลากร
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/websp/manualsport.html 

6.1-3-11 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน  วิทยาเขตกําแพงแสน 
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/webad/manualad.html 

6.1-3-12 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารจัดการเอกสาร
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/webad/manualad.html 

6.1-3-13 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการอาคารสนามกีฬาและสถานท่ีออกกําลังกาย (เพ่ือการหารายได้)
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/websp/manualsport.html 

6.1-3-14 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการด้านประปา
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/webtk/manualtk.html 

6.1-3-15 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการด้านไฟฟ้า
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/webtk/manualtk.html 

6.1-3-16 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการด้านโทรศัพท์
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/webtk/manualtk.html 

6.1-3-17 
  

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการด้านระบบน้ําเสีย
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/manual/webtk/manualtk.html 

6.1-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (นักเรียนสมัครผ่านเว็บไซต์ 
http://esdpsd.psd.kps.ac.th/quota และชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร)  

6.1-4-2 กระบวนการการชําระค่าบริการผูรั้บบริการติดต่อชําระเงินได้ทันทีท่ีหน่วยธุรการท่ีอาคาร 2 โดยไม่ต้อง
เดินทางไปชําระเงินด้วยตนเองท่ีอาคาร 1 

6.1-4-3 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 หน้า 31 

6.1-4-4 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในรอบ 12 เดือน  
(ต.ค. 55-ก.ย. 56) 

6.1-4-5 แบบสํารวจความต้องการผู้ใช้บริการ ท่ีมีความต้องการให้จัดทําคู่มือ แผ่นพับ และข้ันตอน/กระบวนการ และ
การให้บริการท่ีมีระบบชัดเจน ไม่ซํ้าซ้อน 

6.1-5-1 คณะกรรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 5/2557 วันจันทร์ท่ี 19 พฤษภาคม 
2557 วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง/พิจารณา/ติดตามงาน ประธานฯ รายงานความคีบหน้าในการปรับปรุง 
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บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

33..11  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน  

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 12 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล
0.00 – 1.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50    การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50    การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก

 
การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน พบว่า  มีการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 
12 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด       
ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที ่3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.60 4.60 4.73 4.73 ดีมาก  ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี  ดี 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก  ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.60 4.60 4.85 4.85 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ดังน้ี 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ พบว่า สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน มีผลการดําเนินงาน  จํานวน 137 โครงการ แยกประเภทแต่ละด้าน มีดังน้ี  
  ด้านพัฒนานิสิต จํานวน 34 โครงการ 

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านดูแลสุขภาพ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ิมพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ

ให้กับนิสิต 
3. โครงการบ้านเราน่าอยู่ 
4. โครงการพัฒนาหอพักนิสิต (ของนิสิต) 
5. โครงการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของนิสิต 
6. โครงการสานสัมพันธ์ผู้นํานิสิตกับผู้บริหาร 
7. โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรม 
8. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
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9. โครงการรณรงค์วินัยจราจร 
10. โครงการส่งเสริมภาวะการมีงานทํา ครั้งที่ 9 (ถนนอาชีพ) 
11. โครงการวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2556 
12. โครงการสารวัตินิสิต 
13. โครงการสัมมนาผู้นํากิจกรรมนิสิต 
14. โครงการกีฬาหอพักสัมพันธ์ 
15. โครงการสัมมนากิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ 
16. โครงการพ่ีสอนน้องในหอพัก ครั้งที่ 1 
17. โครงการพ่ีสอนน้องในหอพัก ครั้งที่ 2 
18. โครงการเย่ียมบ้านนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
19. โครงการพ่ีน้องคล้องสัมพันธ์ 
20. โครงการศูนย์อํานวยการควบคุมกํากับดูแลกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม ่
21. โครงการพบผู้ปกครองและก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม ่
22. โครงการแนะแนวการปรับตัวนิสิตใหม ่
23. โครงการอบรมบันทึกหน่วยและตรวจสอบหน่วยช่ัวโมงกิจกรรมนิสิต 
24. โครงการสัมภาษณ์นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
25. โครงการปฐมนิเทศนิสิตกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
26. โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
27. โครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านกิจการนิสิต/นักศึกษา 

ประจําปี 2556 ครั้งที่ 1 
28. โครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านกิจการนิสิต/นักศึกษา 

ประจําปี 2556 ครั้งที่ 2 
29. โครงการเดิน-ว่ิงสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชาฯ 
30. โครงการสนับสนุนการแข่งขนักีฬาภายในและภายนอกนิสิต 
31. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
32. โครงการฝึกอบรมระบบเครือข่ายสําหรับนิสิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
33. โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสตูรต่าง ๆ สําหรับนิสิต (ฟรี) 
34. โครงการข่าวสารงานหอพัก 
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 ด้านการเรียนการสอน จาํนวน 11 โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคณุธรรม 
2. โครงการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
3. โครงการแนะแนวสัญจร (Road Show) 
4. โครงการรับนิสิตตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ (โควตารับตรง) 
5. โครงการเลอืกแนวทางวางอนาคตที่ มก. 
6. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ (โควตานักกีฬา) 
7. โครงการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรรายวิชาบูรณาการ 
8. โครงการสอนวิชาพ้ืนฐานก่อนเรียนสําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 
9. โครงการรับนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20% ของโรงเรียน 
10.โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect)  
11.โครงการจัดทําข้อมูลในระบบ มคอ.มก. (KUTQF) มคอ. 7 ออนไลน์ 
 
 ด้านบริหารจัดการ จํานวน 45 โครงการ 
1. โครงการกิจกรรม 5 ส 
2. โครงการสัมมาทิฐิ (การพัฒนาความรู้) 
3. โครงการหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
5. โครงการซ่อมแซมอาคารหอพัก 
6. โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี พ.ศ.2555 
7. โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ระยะ 10 ปี 

(พ.ศ.2556-2565) 
8. โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
9. โครงการขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี พ.ศ. 2556 
10. จอรับภาพห้องคอนเวนช่ัน 
11. เครื่องกรองนํ้าระบบ RO ทั้งชุด 
12. โครงการจัดซื้อโต๊ะเพ่ือใช้ในการจัดเลี้ยง 
13. โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี เพ่ือใช้ในการจัดงาน 
14. โครงการซ่อมห้องนํ้าบริเวณด้านหลังห้องคอนเวนช่ัน 
15. โครงการก้ันห้องและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ห้องจัดเลี้ยง1 ช้ัน 2 
16. โครงการติดต้ังแผงก้ันรอบบริเวณและประตูเข้าออกโรงอาหารกลางหลังที่ 2 
17. โครงการปรับปรุงห้อง LC 104 ช้ัน 2 อาคารเรียนรู้ 
18. โครงการอาหารปลอดภัย 
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19. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า 
20. โครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน 
21. โครงการจัดทําวีดีทัศน์แนะนําวิทยาเขตกําแพงแสน 
22. โครงการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาเขตกําแพงแสน 
23. โครงการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
24. โครงการจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
25. โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนนโยบายแผนและงบประมาณ 
26. โครงการเก็บแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอล 
27. โครงการอธิการบดีพบคณาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตกําแพงแสน 
28. โครงการสัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 
29. โครงการสนับสนุนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
30. โครงการพัฒนารายได้จากการดําเนินภารกิจต่าง ๆ 
31. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรและนิสิต 
32. โครงการพัฒนาสนามกีฬาเขตพ้ืนที่ศูนย์กีฬา 
33. โครงการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม 
34. โครงการเผยแพร่ความรู้ และประสัมพันธ์ 
35. โครงการหารายได้จากการให้บริการสนามกีฬา จํานวน 8 สนาม 
36. โครงการสัมมาทิฐิ 
37. โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) และตัวนําโชค (Mascot) 
38. โครงการสํารวจ แบ่งโซน ปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบใช้สาย 
39. โครงการซ่อมบํารุงระบบสารสนเทศวิทยาเขต 
40. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการใช้ IPV4 เป็น IPV6 
41. โครงการขยายและปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายของวิทยาเขตกําแพงแสน 
42. โครงการจัดหาอุปกรณ์ router สําหรับระบบเครือข่ายหลักของวิทยาเขตกําแพงแสน 
43. โครงการซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
44. โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

   ด้านการพัฒนาบุคลากร จํานวน 18 โครงการ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต 
3. โครงการสัมมนาคณะกรรมการหอพัก 
4. โครงการศึกษาดูงานหอพัก (ในสถาบันอุดมศึกษา) 
5. โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในหอพัก 
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6. โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรกองกิจการนิสิต 4 วิทยาเขต 
7. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการพนักงานขับรถยนต์ 
8. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
9. โครงการสัมมนาอาจารย์ 
10. โครงการสัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา 
11. โครงการสัมมนาอาจารย์รายวิชาบูรณาการวิทยาเขตกําแพงแสน 
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการการศึกษา  
13. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
14. โครงการพัฒนาบุคลากร 
15. โครงการกีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกําแพงแสน 
16. โครงการสนับสนุนการแข่งขนักีฬาภายในและภายนอกบุคลากร 
17. โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทําเว็บไซจ์ด้วย Joomla 
18. โครงการจัดการความรู้ของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การลงทะเบียนใช้งาน

เครือข่ายและระบบสารสนเทศ ประจําปี 2556 

 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน 17 โครงการ 
1. โครงการตรวจประเมินกองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 
2. โครงการรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาเขตกําแพงแสนโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
3. โครงการรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
4. โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการประกันคุณภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน 
5. โครงการอบรมสัมมนาด้านประกันคุณภาพสําหรับอาจารย์และบุคลากร 
6. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร สกอ. 
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ 
8. โครงการสัมมาทิฎฐิคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
9. โครงการประชุมสัมมนาปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาเขตกําแพงแสน 
10. โครงการประเมินกองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 
11. โครงการบันทึกข้อตกลงฯ ระดับสถาบันการศึกษา ประจาํปี 2556 
12. โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
13. โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี 2556 
14. โครงการพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ 
15. โครงการตรวจประเมินศูนย์กีฬา กําแพงแสน 
16. โครงการกิจกรรม 5 ส 
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17. โครงการประเมินคุณภาพภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 

 
2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีผลการ

ดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ 
1. โครงการนิทรรศการเพ่ือสุขภาพภาคปลาย 
2. โครงการนิทรรศการเพ่ือสุขภาพภาคต้น 
3. โครงการให้บริการสอนทักษะกีฬาพ้ืนฐาน 
4. โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสตูรต่าง ๆ สําหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป 
5. โครงการพัฒนาระบบรับสมัครแข่งขันทักษะนักเรียน On line ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ในงานเกษตร กําแพงแสน 
6. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับครูโรงเรียนในโครงการ 9 บวร 

 
3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีผลการ

ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ  
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคา่นิยมไทย 
2. โครงการดนตรีในสวน 
3. โครงการร่วมสืบสานประเพณีไทย 
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33..22  ผลการวิเคราะผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานักสํานัก  

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง   
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

 จุดแข็ง 
1. การจัดทําแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  
 2.  มีการประเมินความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

 จุดที่ควรพฒันา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

 จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในฐานะคณะกรรมการ 

คณะทํางาน และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
2. การพัฒนากายภาพของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่มีความต่อเน่ือง และมีหน่วยงานรองรับ

ภาระกิจน้ี ส่งผลทําให้ภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตกําแพงแสน สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม เป็น Green 
Campus ของมหาวิทยาลัย 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

 จุดที่ควรพฒันา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการให้ครอบคลมุทุกพันธกิจของกอง/ศูนย์ 
2. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ ควรประเมินผลในลักษณะ “ผลสัมฤทธ์ิของการ

ดําเนินงาน” และนําข้อเสนอแนะจาการประเมินผลมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีถัดไป เพ่ือ
ตอบโจทย์ของตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

 จุดแข็ง 
 1.  มีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการ และสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ 

 2.  มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนและนํามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรม 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

 จุดที่ควรพฒันา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีการวางแผนทางการเงินและติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามอย่างต่อเน่ือง 
2. มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ทางเงินที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําขอ

งบประมาณ 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

 จุดที่ควรพฒันา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

 จุดแข็ง 
 - 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรมีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสง่ผลให้มีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

 ข้อเสนอแนะ 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 จุดแข็ง 
1. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีคูม่ือปฏิบัติงานที่หลากหลายครอบคลมุทุกภารกิจ  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คู่มือปฏิบัติงานมีการนํามาทบทวนทุกปี เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตลอดไป 

 จุดที่ควรพฒันา 
 - 

 ข้อเสนอแนะ 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
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3.33.3  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อยรายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย  

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ 
มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังน้ี 

หน่วยงาน 
คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 

องค์1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 รวม 
ระดับ

คุณภาพ 
1. กองธุรการ (กําแพงแสน) 5.00 4.73 4.40 5.00 5.00 5.00 4.68 ดีมาก
2. กองบริการการศึกษา(กําแพงแสน) 5.00 4.70 4.20 5.00 4.00 5.00 4.51 ดีมาก
3. กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน) 3.00 4.25 3.80 3.00 3.00 4.00 3.73 ดี
4. กองอาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะ (กําแพงแสน) 

4.00 3.75 4.60 5.00 4.00 5.00 4.35 ดี

5. ศูนย์กีฬา กําแพงแสน 4.00 4.76 4.60 5.00 5.00 5.00 4.69 ดีมาก
6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

4.00 4.72 4.00 3.00 4.00 4.00 4.10 ดี
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บทที่ 4 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในรายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน  
สํานักสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนงานวิทยาเขตกําแพงแสน    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาวิทยาเขตกําแพงแสนเขตกําแพงแสน  
ประจําปีประจําปีการศึกษาการศึกษา  25562556  

ระหว่างวันที่ 8ระหว่างวันที่ 8--10 กรกฎาคม 255710 กรกฎาคม 2557  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

โดยโดย  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปี

การศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และ 
ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก  
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน  12 ตัวบ่งช้ี โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย  4.85 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.60 4.60 4.73 4.73 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.60 4.60 4.85 4.85

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน            หน้า 153 

ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ   

วิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. สํานักงานวิทยาเขตมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีระบบสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกใน       

การปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขต 
3. สํานักงานวิทยาเขตมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขตอย่าง

ต่อเน่ือง 
4. บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตมีภาระงานค่อนข้างมากในการดําเนินงานตามภารกิจทั้งเชิงรุกและ

เชิงรับตามนโยบายซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญและจําเป็นของวิทยาเขตโดยกอง/ศูนย์สามารถดําเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สํานักงานวิทยาเขต มีการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจและ
ความสามัคคี ได้เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์คําว่า “สามัคคี” และตรงตาม
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมของวิทยาเขต 

6. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น และเข้มแข็ง มีศักยภาพที่โดดเด่นในการพัฒนางาน 
7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน เช่น การนําระบบบันทึกผลการปฏิบัติงานประจํา

รายบุคคลมาใช้เพ่ือทดแทนการลงบันทึกด้วยกระดาษ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  ควรมีการนําผลประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่ งช้ีของแผนกลยุท ธ์   และนํ าเสนอต่อ    

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง      
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

จุดที่ควรพฒันา 
 - 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการนําผลประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่ งช้ีของแผนกลยุท ธ์  และนําเสนอต่อ     

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง     
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

2. สํานักงานวิทยาเขตควรส่งเสริมด้านจิตบริการแก่บุคลากรอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ติดต่อ
ประสานงานกับผู้รับบริการโดยตรง 

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสําคัญ  ควรมีแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง 
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4. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อสังเกต 
1. ข้อมูลที่ใช้ควรอยู่ในรอบปีที่มีการประเมิน 
2. ควรบันทึกการประชุมให้ละเอียดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตามเกณฑ์ให้ชัดเจน 
3. ในช่วงรอยต่อของการดํารงตําแหน่งบริหาร อาจทําให้ประสบปัญหาในการทํางานตามแผน          

การให้บริการ การกํากับและการติดตามผล จึงทําให้การดําเนินงานในบางหน่วยงานไม่ครบถ้วน 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

  มีการพัฒนากระบวนการทํางานเพ่ือลดทรัพยากรและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งช่วยให้การทํางาน          
มีความสะดวก รวดเร็วและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น การสร้างระบบบันทึกงานประจําวัน           
งานการเจ้าหน้าที่ การลาประเภทต่างๆ  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 

การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 14 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 14  กิจกรรม  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 
องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
แล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 30 
มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554  พบว่า มีผลการดําเนินงาน 21 ตัวบ่งช้ี จาก 21 ตัวบ่งช้ี ตามที่กําหนดไว้ โดย
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.06 อยู่ในเกณฑ์ ดี  เปรียบเทียบกับ             
ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ได้ค่าคะแนน 3.27  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

ครั้งที่ 11  ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 27-29 
มิถุนายน 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.51 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ   
คณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ได้ค่าคะแนน 3.51 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ครั้งที่ 12  ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 8-10 
กรกฎาคม 2557 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งช้ี จาก 12 ตัวบ่งช้ี ตามที่กําหนดไว้ โดยสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน ประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 4.18 อยู่ในเกณฑ์ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ        
คณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ได้ค่าคะแนน  3.51 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
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แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ    
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและ     
แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน สาํนักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ปกีารศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557 

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 
09.00 - 09.30 น. คณ ะกรรมการประเมินฯประชุ มป รึกษาหารือ  ณ  ห้ องป ระชุ ม วิชาการ  1  ชั้ น  2  อาคารศูน ย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
09.30 - 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ณ ห้องประชุมวิชาการ1 

ชั้น 2 อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
  ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน กล่าวต้อนรับ พร้อมท้ังแนะนําคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงแสน และคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนํากรรมการ พร้อมท้ังอธิบายวัตถุประสงค์ของการประเมินฯ
  ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน นําเสนอข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน 
  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
13.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)

 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 
08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เย่ียมชมหน่วยงานในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี้ 

   08.30 - 09.00 น.    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน            
   09.00 - 09.45 น.    กองธุรการ (กําแพงแสน)
   09.45 - 10.30 น.    ศูนย์กีฬา กําแพงแสน
   10.30 - 11.00 น.    กองกิจการนิสิต (กําแพงแสน)
   11.00 - 12.00 น.    กองอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ (กําแพงแสน) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ 
14.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งกลุ่มเพ่ือสัมภาษณ์บุคลากร ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์

มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 14.00-15.00 น.  กลุ่มท่ี 1 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (จํานวน 11 คน)  ได้แก่ 
                         บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย       4    คน
                         นิสิต                                                 7   คน 
 15.00-16.00 น.  กลุ่มท่ี 2 ผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน (จํานวน 7 คน)  ได้แก่ 
                         ผู้อํานวยการสํานักฯ ผู้อํานวยการกอง/ศูนย์    7   คน 
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วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 (ต่อ) 
                      กลุ่มท่ี 3 บุคลากรข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง (จํานวน 12 คน)  ได้แก่ 
                         ข้าราชการ                                           4    คน 
                         พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้      4    คน 
                         ลูกจ้างประจาํ                                      4    คน 

  17.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันพฤหสับดีที ่10 กรกฎาคม 2557 
08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ ทุกองค์ประกอบ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ 
13.00 - 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ ทุกองค์ประกอบ (ต่อ)
14.30 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงาน

วิทยาเขตกําแพงแสน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ 

หมายเหตุ : กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 ได้

ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูล
พ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้
ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น      

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง   การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง   การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง    การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง    การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  6 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉล่ีย 4.85 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.85 ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.60 4.60 4.73 4.73 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.60 4.60 4.85 4.85

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 

ตารางที่  2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย

2556 
ผลการดําเนินงาน ปี 2556 

คะแนนผล 

การประเมิน 

หมายเหตุ 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(% หรือสัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สถาบัน (บังคับ 24 ตัวบ่งชี้) 4.85 4.85  

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.731 4.732  

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.20 69,833.59
4.19 

79,989.97
4.20 4.19 4.20 

 

16,659 19,064

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00  

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย
2556 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 
คะแนนผล 

การประเมิน 

หมายเหตุ 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(% หรือสัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 
 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 95 253.00 
86.94 

253.00 
86.94 

5.00 5.00  

291.00 291.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00  

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 4.00  

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 8 8 8 4.00 4.00  

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00  

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ      
วิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  แนวทางเสริม 
1. ควรมีการประเมิน และติดตามการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น แผนปฏิบัติการประจําปีให้

เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
2. คณะกรรมการควรให้ความสําคัญการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์  

แผนปฏิบัติการประจําปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต กรรมการบริหาร
สํานักงานวิทยาเขต เพ่ือไปปรับปรุงการดําเนินงานตามสํานักงานวิทยาเขตต่อไป 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

ข้อสังเกต 
 - 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.731  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.732  ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

1. สํานักงานวิทยาเขตมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีระบบสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขต 

2. สํานักงานวิทยาเขตมีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขตอย่าง
ต่อเน่ือง 

3. สํานักงานวิทยาเขตมีการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก 

4. บุคลากรของสํานักงานวิทยาเขตมีภาระงานค่อนข้างมากในการดําเนินงานตามภารกิจทั้งเชิงรุกและเชิง
รับตามนโยบายซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญและจําเป็นของวิทยาเขตโดยกอง/ศูนย์สามารถดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางเสริม 
  ควรมีการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถให้บุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง

โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบการทํางานและช่วยให้การ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. สํานักงานวิทยาเขตควรมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินและการแปลค่าในแนวทางเดียวกัน และนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประเมินเพ่ือช่วยลดข้อผิดพลาด และเพ่ือให้การติดตามประเมินผล
และการนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.1) 

2. ควรมีการทํา KM เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการประเมินความพึงพอใจของกองและ
ศูนย์ในสังกัดสํานักงานวิทยาเขตซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจและนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องมาก
ย่ิงขึ้น (2.1- 2.2) 

3. หากมีระบบการตรวจติดตามการรับ-ส่งเอกสารโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้ผู้
บริการและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกมากย่ิงขึ้น (2.2)  
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4. ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินความต้องการของผู้รับบริการในภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเพ่ือ
นําไปใช้การวางแผนให้บริการตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานในสังกัด (2.2) 

5. ควรเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แก่ผู้รับบริการที่เป็น real time โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง (2.2) 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

ข้อสังเกต 
 - 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 3 การบริหาร
และการจัดการ จํานวน  5  ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
1. พัฒนาฐานข้อมูลที่มีอยู่ไปสู่ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจได้ 
2. การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทั้งระดับองค์กร และระดับ

วิชาชีพ 

  แนวทางเสริม 
 - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดยพัฒนาจากสมรรถนะในรายกลุ่ม 
2. ควรมีการจัดการความรู้ให้ทั่วถึงทุกหน่วยงาน และบางงานท่ีมีลักษณะซับซ้อน และมีการเข้า - ออก

ของบุคลากร 
3. ควรมีการจัดการความเสี่ยงในด้านยุทธศาสตร์ 
4. ควรมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจในทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
5. คณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต ควรกําหนดวาระการประชุมเพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงาน

ให้ครบทั้งแผนงาน แผนเงิน และแผนพัฒนาบุคลากร (3.1) 
6. สํานักงานวิทยาเขตมีหน่วยงานย่อยที่มีความหลากหลายมาก จึงควรมีการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานักงานวิทยาเขต หรือจะใช้การประชุมถกแถลง อย่างสม่ําเสมอ และให้มีการประชุมระดับ
กอง/ศูนย์ อย่างสมํ่าเสมอด้วยเช่นกัน  เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดนโยบายกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
และการมอบอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องที่เร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการที่ดี 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ และติดตามรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.1) 

7. สํานักงานวิทยาเขตมีบุคลากรในกอง/ศูนย์ ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ จึงควรทําการจัดการความรู้     
ทุกหน่วยงาน โดยเลือกสรรความรู้ที่มีบุคลากรเช่ียวชาญ และจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “บริการอย่างมีมาตรฐานแบบมืออาชีพสู่ระดับชาติ” (3.2) 

8. ควรเสริมความรู้เรื่องจรรยาบรรณให้ครบทุกด้าน (3.4) 
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9. ควรมีแผนการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งบริหาร และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะต้องเข้าสู่
ตําแหน่งบริหาร (3.4) 

10. ควรมีกลไกสนับสนุนให้เกิดการเข้าสู่ความก้าวหน้าในตําแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน (3.4) 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

ข้อสังเกต 
 - 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

  มีการวางแผนทางการเงิน และติดตามการใช้เงินเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

  แนวทางเสริม 
1. ควรมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. ควรมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลรายงานทางการเงินเพ่ือไปใช้ใน

การวางแผนทางการเงิน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
 - 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

ข้อสังเกต 
 - 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 5 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.00  ได้คุณภาพ
ระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  ได้คุณภาพระดับดี  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

  สํานักงานวิทยาเขต มีการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจและ
ความสามัคคี ได้เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์คําว่า “สามัคคี”  และตรงตาม
ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมของวิทยาเขต  

  แนวทางเสริม 
   ควรใช้จุดแข็งของฐานความสามัคคี ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของอัตลักษณ์ ขยายผลให้ครอบคลุม IDKU    ให้

เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักงานวิทยาเขต ไปสู่การ
เป็น SMART  ORGANIZATION และวิสัยทัศน์ “การบริการที่มีมาตรฐานมืออาชีพสู่ระดับชาติ” ใน
อนาคตโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ และเป็น
มืออาชีพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับการดําเนินการประกันคุณภาพให้บุคลากร

ทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรระดับปฏิบัติการที่กระจายอยู่ทุกส่วนงาน เช่น การปฏิบัติงานระดับบุคคล
ที่เช่ือมโยงเป็นผลการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  การสื่อความหมายความเข้าใจใน 5W1H ในงาน
ประกันคุณภาพ 

2. เน่ืองจากกอง/ศูนย์ ภายใต้สํานักงานวิทยาเขตกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆของวิทยาเขต ดังน้ัน เพ่ือให้
บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกระดับรับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงกัน จึงเสนอให้ 
2.1)   จัดทําสรุปโครงสร้างการทํางาน และความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาให้บุคลากร      

ทุกระดับ/แต่ละส่วนงานเข้าใจและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
2.2)   ควรสร้างความเข้าใจและเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร แนวนโยบาย สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 

หรือเปลี่ยนแปลงในวิธีปฏิบัติ การนําเทคโนโลยีมาช่วยปฏิบัติงาน ในขณะที่บุคลากรมีข้อกังวล
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเพ่ือลดปัญหาการสื่อสารที่บุคลากรทุกระดับยังเข้าไม่ถึง หรือยัง
ไม่เข้าใจพอที่จะเข้าถึงในเบ้ืองต้น 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 
 - 

  แนวทางเสริม 
 - 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดรูปแบบของข้ันตอนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและใช้เป็นแนวปฏิบัติสําหรับ

กอง/ศูนย์ เพ่ือการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันได้อย่างชัดเจน 
เช่น 

หน่วยงานหน่วยงาน  ผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบ  ขั้นตอนขั้นตอน  ระยะเวลาระยะเวลา  แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องแบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง  

2. ควรจัดทําประกาศขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือให้ผู้มารับบริการได้รับทราบและให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นกรอบเวลาการปฏิบัติงาน การติดตามงาน โดยเฉพาะในกระบวนการ
ดําเนินงานหลักที่จะกระทบต่อความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ เช่น ระบบการจ่ายเงิน การย่ืนคําร้องนิสิต 

3. ควรมีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมและเช่ือมโยงระหว่างงาน กระบวนงาน /กอง 
โดยเฉพาะขั้นตอน/กระบวนงานหลักที่สําคัญ เพ่ือลดช่องว่างของงานที่มีความคาบเก่ียวและเป็นปัญหา
ระหว่างกัน รวมถึงเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบระยะเวลาการดําเนินการในภาพรวมได้เบ็ดเสร็จ    

 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 

ข้อสังเกต 
 - 
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ภาคผนวกที่ 1ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย 

ผลการดําเนินงาน 

ปี 2556 

ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 

2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.19 4.20 

3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 5 5 

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 

9 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 253 253

10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 291 291 

11 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 289 289 

12 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศกึษาต่อ คน 2 2 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 8 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 5 5 
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ภาคผนวกที่ ภาคผนวกที่ 22      
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มที่ 1  ผู้รบับริการนสิิต/ผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  จํานวน 12คน 
จุดแข็ง 
1. ขอหนังสือรับรองจากกองบริการการศึกษาได้ภายใน 1 วัน 

2. มีจัดการด้านสาธารณสุขตรวจคุณภาพร้านค้าและสุขภาพผู้ประกอบการ 

3. หน่วยงานที่ให้บริการเป็นอย่างดี ไม่ยุ่งยาก เช่น งานทรัพย์สิน การเบิกจ่ายเงินจากกองธุรการ และศูนย์กีฬา 

4. มีการจัดกิจกรรมท่ีประทับใจ เช่น ปลูกข้าววันแม่เก็บเก่ียววันพ่อ 

จุดอ่อน 
1. เจ้าหน้าที่แม่บ้านห้องพักควรมีความเต็มใจให้บริการ เช่น ย้ิมแย้ม แจม่ใส 

2. ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตบริเวณหอพักให้เร็วขึ้น 

3. ควรปรับปรุงด้านความสะอาดห้องนํ้าส่วนกลางหอพัก และแก้ไขปัญหาหนูภายในห้องพัก 

4. ควรดูแลห้องเรียนในศูนย์เรียนรวม เช่น เครื่องปรับอากาศเสีย เก้าอ้ีชํารุด และป้องกันไม่ให้สุนัขเข้า

ห้องเรียนช้ัน 2 เพ่ือให้นิสิตมีสมาธิในการเรียน 

5. ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากนิสิตจ่ายรายเทอม บางครั้งเดือนละ 1,000 บาท 

6. ควรพิจารณาความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ รปภ . ให้มีความน่าเช่ือถือว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่         

(เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น) ในบริเวณหอพัก  

7. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นิสิตรับรู้ เช่น เวลาการเปิด ปิดให้บริการสถานพยาบาล  นางพยาบาล

ได้รับการอบรมสามารถจ่ายยาได้ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการช่วงพักเที่ยงของกองกิจการนิสิต และ   

การบริการการศึกษา  

8. ประกาศตารางเรียนล่าช้า และควรเปลี่ยนรหัสสาขาวิชาให้เร็ว ทันต่อการลงทะเบียนในแต่ละคร้ัง 

9. ควรปรับปรุงระบบความปลอดภัยในทรัพย์สิน ระบบแสงสว่างตามทาง บัตรผ่านเข้าออก 

10. ควรมีมาตรการเพ่ิมร้านค้าที่ชัดเจน 
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กลุ่มที่ 2  ผู้บริหารสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  จํานวน 6 คน  
จุดแข็ง 
1. Smart Support สนับสนุนได้ทุกยุทธ์ศาสตร์  

2. มีการบูรณาการพัฒนาระบบ IT ร่วมกัน เช่น ระบบบันทึกงานประจําวันงานการเจ้าหน้าที่และเก็บ

ข้อมูลเพ่ือนําสู่การบริหารจัดการที่ดี 

3. มีการสร้างความเข็มแข็งในกองฯ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ทีมธุรการเปลี่ยนการทํางานฝึกการ

สอบสัมภาษณ์ (กองกิจการนิสิต) การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (กองบริการการศึกษา) 

4. สนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ โปรแกรมในการทํางาน 

จุดอ่อน 
1. Smart Staff บุคลากรมีน้อยและจะทยอยเกษียณอายุราชการ ควรพิจารณาวางอัตรากําลัง หรือ 

Outsource หรือความเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ  

2. ควรเตรียมและวางโครงสร้างให้พร้อม เมื่อได้รับอนุมัติโครงสร้างใหม่จะได้ปรับให้ทันการเปิดเทอมใน

เดือนสิงหาคม 

3. บางหน่วยงานมีงบประมาณในการบริหารจัดการน้อย เช่น ศูนย์กีฬาฯ กองอาคารฯ ศูนย์เทคโลยีฯ 

4. ควรสร้างนิสัยให้นิสิตดูแลทรัพย์สินของตนเองให้ปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 

5. การยุบ รวมหน่วยงานทําให้เกิดความเสี่ยง บุคลากรตกงาน เพราะลูกจ้างมาก 

 
กลุ่มที่ 3  บุคลากรขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลกูจ้าง  จํานวน 15 คน 

จุดแข็ง 
 บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารของสํานัก 

จุดอ่อน 
1. ควรสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมระบบการประกันคุณภาพในบุคลากรระดับล่างให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

2. ทบทวนการบรรจุพนักงานเงินรายได้เมื่อครบ 3 ปี ควรมีการประเมินอย่างต่อเน่ือง 

3. ควรสร้างความเข้าใจแบบ บร 406 (การจัดซื้อจัดจ้าง) ให้เจ้าหน้าที่มากย่ิงขึ้น 

4. ควรใช้ระบบพ่ีสอนน้อง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในทกุงาน 

5. ระบบ e-office ไม่คล่องตัว เพราะยังต้องพ่ึงคนอ่ืน  

6. ควรสร้างทัศนะคติที่ดีในเชิงบวกก่อน 
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ภาคผนวกที่ ภาคผนวกที่ 33    
ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวภาคผนวก ก กก..  

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการดําเนินงาน

ปี 2556 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  

1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 

2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.19 4.20

3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7 7

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6
8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7
9 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ

การปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 253.00 253.00

10 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 291.00 291.00
11 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 289.00 289.00
12 จํานวนบุคลากรประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน 2.00 2.00

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 8

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 5 5
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CCoorree  PPrroocceessss  สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีงบประมาณ 2557น ประจําปีงบประมาณ 2557   
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2020..)  )  คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ คําสั่งสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ 77/255/2556 6 เรื่อง แต่งต้ังเรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  สํานักงานสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสวิทยาเขตกําแพงแสน น   
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2121 ..)  )  คําสั่คําสั่ งสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ งสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ 88/255/2556 6 เรื่อง แต่งต้ังเรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์          คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์          
ทางการเงิน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนทางการเงิน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน   
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2222..)  )  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง แต่งต้ังเรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการคณะกรรมการประเมินภายในสําหรับคณะวิชา สํานัก ประเมินภายในสําหรับคณะวิชา สํานัก 
สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ปรสถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา 2556ะจําปีการศึกษา 2556  
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